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Re-figuRatie?
Over gerhard Richter, Raoul De Keyser 
en Walter Swennen en ver daarvan.

inleiDing

De franse president Charles de gaulle zei ooit: 
hoe kan ik een land met 246 verschillende soorten 
kaas overzien en samenhouden? Vertaal deze vraag 
naar de vele soorten schilderkunst en we tuimelen 
in een bodemloos zwart gat. een analyse van de 
schilderkunst nu veronderstelt mediafilosofie; dat 
is een beelddiscipline die zich met de analyse 
van media (pers, televisie, internet) bezighoudt 
en de betekenis van media voor de huidige cultuur 
tracht te definiëren. Mediafilosofie bestaat vooral 
in een reflectie over de wijze waarop media de 
werkelijkheid bepalen. Er wordt van uitgegaan dat 
de werkelijkheid “mediaal” is. Tevens wordt er niet 
zelden verondersteld dat cultuur pas mogelijk is door 
mediale overdracht van informatie. Uit mediafilosofie 
volgt cultuurfilosofie en omgekeerd. Van Marshall 
McLuhans “Understanding Media. The Extension of Man” 
van 1964 tot Manuel Castells bekende “The Rise of 
the Network Society” van 2000 ontdekt men zowel een 
utopische tendens (wij worden opnieuw bevrijd in een 
optimistisch universalisme) als een eerder somber 
realiteitsprincipe van het informatie-universum. 
Hierin wordt getwijfeld aan de doordringing van 
de verschillende samenlevingen met bevrijdende en 
emancipatoire waarheden die zouden leiden tot een 
alomvattende wereldopheldering. Het tegendeel blijkt 
zich voor te doen.
Het is bijgevolg in deze tekst niet zozeer de 
bedoeling de schilderkunst op te helderen als wel 
vanuit het ‘ik’ van elke schilder een poging te 
ondernemen meer te zien. Het ik wordt hier opgevat 
als het beginsel van de werkelijkheid zonder 
meer. tevens drukt de behandeling van het ik de 
concreetheid uit van de ontwikkeling van de eigen 
existentie. Het ik veronderstelt een begrip van het 
zelf dat zich vooral vanuit de communicatie met de 
ander laat denken. Het ik veronderstelt een open 
zelfbegrip. 



1.
Eugène Delacroix schrijft in zijn “Journal” van 1824 dat 
wat de geniale mens beweegt of beter wat hem inspireert 
niet zomaar nieuwe ideeën zijn, doch veeleer de obsessie 
met de idee dat al het geschilderde, steeds opnieuw als 
een onvoldoende, als iets onvoltooids herdacht dient te 
worden. Dit is geen jeugdige overmoed daar hij drie jaar 
later “La Mort de Sardanapale”, 1827 schildert waarmee hij 
het apollinische dictaat van de academie (geïncarneerd 
door ingres) wegveegt. Het monumentale doek baadt in 
kleur en lichtende partikels en vormt het manifest van de 
franse romantiek.
In 1863 stelt Manet “Le déjeuner sur l’herbe” tentoon 
in het anti-establishment “Salon des Réfusés” waarmee 
hij de boutade onderschrijft van dat wat al gezegd werd 
onvoldoende en onvoltooid is.
Het idee van onaf, voorlopig en onvoltooid te zijn, 
domineert de Amerikaanse schilderkunst vanaf Jackson 
Pollock. Denken dat de informele schilderkunst een soort 
eindproduct is van alle ervaringen die er bestaan, blijft 
een kinderlijke gedachte.
Naast dit onaffe duikt er een drang naar figuratie op 
bij Willem De Kooning, Robert Rauschenberg en Jasper 
Johns. Andy Warhol speelt onmiddellijk in op de 
nieuwe mogelijkheden die de massamedia bieden. Via de 
zeefdruktechniek ontwikkelt hij een koele schilderkunst 
waarbij, in het begin, elke penseelstreek verbannen is. 
De machinaal vervaardigde schilderkunst verwijst enkel 
naar zichzelf als beeld. toch gebruikt Warhol de techniek 
niet om het beeld te perfectioneren. Hij laat de zeef 
dichtlopen waardoor ongewild picturale effecten ontstaan. 
De vlekken en sterke contrasten dienen om het onaffe en de 
imperfectie te evoceren. Het is alsof er bewust veel ruis 
in de figuratieve beelden geduwd wordt.

2.
Bij het ontstaan van de fotografie groeit een discussie 
over de dood en wedergeboorte van de schilderkunst. 
Deze tegenstelling beheerst tot vandaag het medium 
schilderkunst. nu domineren digitale media die sneller 
en directer zijn. Is de schilderkunst daarom overbodig en 
valt er niets meer te zeggen in de schilderkunst zoals 
velen, en zeker niet de minsten, vandaag beweren? Talrijk 
zijn de necrologieën over de dood van de schilderkunst in 
de twintigste eeuw. In zijn ‘L’art du roman” schrijft Milan 
Kundera dat schilderkunst zijn status mag vergelijken met 
de roman die ook al een honderdtal keer doodverklaard is. 
Pamela M. Lee over Kippenberger: “We all know that the 
narrative of painting’s demise is almost as popular as the 
one that proclaims its triumphant resurrection. it is one 
of modernism’s most durable tropes, part of a storied art-
critical tradition”. 
De amerikaanse auteur Douglas Crimp polemiseert in het 
essay “The End of Painting” van 1993 met de gerenommeerde 
kunsthistorica Barbara Rose, de vrouw van frank Stella 
van 1961 tot 1969. Nadat ze de Mimimal Art verdedigde, 
organiseert ze “American Painting: The Eighties”, 1979 
(paradox: de jaren tachtig in 1979?) een tentoonstelling 
met 40 quasi onbekende schilders die ze post-kubistische 



modernisten noemt. Rose verwerpt een schilderkunst die 
alludeert op mechanische reproductie zoals de fotografie 
daar dit procédé elke metaforische en metafysische 
dimensie uitsluit. Rose begreep blijkbaar niets van het 
complexe historische moment waarin ze leefde. Crimp 
countert deze schilderkunst van tweede garnituur door 
Daniel Burens analyse te volgen volgens de welke een 
werk gebonden blijft aan de plaats van productie (travail 
in situ) en dus dient rekening te houden met de context 
waarin het bestaat. Buren in 1967: « Puisque peindre 
c’est peindre en fonction de l’esthétisme, des fleurs, 
des femmes, de l’érotisme, de l’environnement quotidien, 
de l’art, de dada, de la psychanalyse, de la guerre 
au Vietnam NOUS NE SOMMES PAS PEINTRES ». Burens werk 
functioneert pas indien men de determinerende ideologie 
van het museum als uitgangspunt neemt. Enerzijds is het 
museum als instituut noodzakelijk om schilderkunst als 
schilderkunst te kunnen waarnemen. Anderzijds tast iedere 
plek waar kunst getoond wordt, met de noodzakelijke “mise-
en-scène”, het werk aan. De ingreep wordt niet uitsluitend 
door de plek gedetermineerd; er is sprake van dialoog en 
conflict in “la transformation du lieu d’acceuil”.
toch luidt het verdict van Catherine David (Documenta X) 
in 1997: “Het spijt me, maar schilderkunst nu is op haar 
best academisch en op haar slechts reactionair”. 

3.
In dit verband lijkt het opportuun terug te gaan in 
de tijd. In 1500 verdedigde Leonardo da Vinci in zijn 
‘trattato della pittura’ de schilderkunst tegenover de 
dichtkunst, de literatuur en de filosofie. Hij zegt tegen 
de woordkunstenaar: “De schilder overtreft jou omdat 
je pen al leeg is voordat je volledig hebt beschreven 
wat de schilder je onmiddellijk weergeeft met zijn 
wetenschap”. Leonardo speelt de snelheid van het beeld 
uit tegen de traagheid van het woord. De hoge rang 
van de schilderkunst is te danken aan het oog dat de 
waarneembare, zichtbare wereld nauwgezet observeert 
en reproduceert en bovendien de perfecte verbinding 
realiseert tussen lichaam, hand en geest. 

De voorkeur voor snelle media vindt uitdrukking in een 
zoektocht naar strategieën die weerstand bieden aan de 
terreur van de actualiteit; weerstand aan de overdaad 
van beelden die slechts de versnelling van het moment 
evoceren. Vandaag staan fotografie, film en animatiefilm, 
video en elektronische media, voorop door hun belofte 
van een directe uitwisseling tussen de kunstenaar en zijn 
publiek. Velen voelen zich uitgedaagd te zoeken naar een 
digitale, virtuele ruimte waarin het zenden en ontvangen 
van signalen centraal staat. Dit heet snelle communicatie. 

4.
In de jaren zestig en zeventig raakt de schilderkunst 
haar monopolie kwijt. Doch dit is slechts schijn. Fluxus, 
Happening, het internationale Situationisme, Wiener 
Aktionisme, Arte Povera, Minimal en Conceptual Art 
accentueerden de noodzaak de kunst ter discussie te 
stellen. Een van de opmerkelijke kritieken is het gebrek 



aan logica en echtheid in de schilderkunst door het 
creëren van een ruimtelijke illusie op een plat vlak. Ook 
viseert men de beperktheid van de schilderkunst en haar 
vanzelfsprekende esthetica van de schone schijn. 
Achteraf ontdekt men dat het een grove overdrijving is 
de conceptuele kunst verantwoordelijk te stellen voor 
het verlies aan aura van het schilderen. De schijnbare 
ommekeer is niet te wijten aan de protagonisten van de 
conceptuele kunst maar aan het wereldwijde academisme, 
met een inferieur epigonendom als gevolg. De hype van het 
schilderen omstreeks 1980 zal na luttele jaren snel en 
voorgoed verdampen. 
Enerzijds is het wachten op de generatie van Luc Tuymans, 
Marlène Dumas, Wilhelm Sasnal en Neo Rauch, met hun 
hoogstaand kwalitatief niveau. Hun werk is overigens nooit 
“en masse” in de kunstmarkt gekatapulteerd. 
Anderzijds produceerde men tijdens minimal en concept art 
ook een kwaliteitsvolle schilderkunst. frank Stella toonde 
een duidelijke systematiek in zijn Black Paintings. Hij 
evolueert in de loop der jaren naar een barokke kunst die 
intenser en geloofwaardiger is dan de neo-expressionisten. 
De tedere Agnes Martin, de serieel strenge Robert Ryman, 
de lyrische ingehouden Brice Marden ontwikkelen hun 
beste werk terwijl ook David Hockney, Ron Kitaj, Francis 
Bacon en Lucian Freud aanwezig zijn. De Duitse kunstscène 
wordt in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
overheerst door een vitale, figuratieve, iconoclastische 
schilderkunst met Richter, Baselitz, lüpertz, Polke, 
Palermo, Penck, immendorf en Kiefer.

tevens geeft de heropleving van de schilderkunst op het 
eind van de jaren zeventig met o.a. “The New Spirit in 
Painting” in Londen, 1982 een vertekening van het veld. 
De weinig subtiele promotiecampagne rond de 
transavanguardia en de neue Wilde – ze werden als 
een hype gelanceerd net zoals Saatchi ‘the triumph of 
Painting’ van 2005 de wereld instuurde - verduistert 
de echte geschiedenis van de schilderkunst vanaf de 
jaren zestig. De auteurs van dienst Achille Bonito 
Oliva en Wolfgang Max Faust, (gesteund door o.a. de 
succesgalerie van Paul Maenz en de collectioneur 
ludwig) waren merkwaardig blind toen ze de terugkeer 
van de schilderkunst pas aan het einde van de jaren 
zeventig erkenden. Ze hebben het in hun teksten over een 
absolute vrijheid, eclecticisme, exotisme, figuratieve 
stijl- en beeldcitaten, de katholieke religie (?), 
trance en een wild primitivisme met vaak verwijzingen 
naar de historische expressionisten. De historische 
expressionisten noemden zichzelf niet expressionist; 
journalisten en galeristen bedachten de term voor 
erg uiteenlopende kunstenaars, die zich trouwens 
manifesteerden in “Der Blaue Reiter” en “Die Brücke (zur 
Zukunft)”. Eigenaardig genoeg valt het besef van vrijheid 
bij de jonge wilden samen met het niet kunnen kiezen. 
Hun eclecticisme toont dat ze geen echt alternatief 
vinden. Het lijkt alsof ze een vrijheid opeisen zonder 
verantwoordelijkheid.



5. 
In de Italiaanse Transavanguardia verschijnt Mimmo 
Paladino met bonte samenvoegingen van uiteenlopende 
motieven en fragmenten ontleend aan de prehistorie, 
griekse mythologie, primitieve culturen en de eigen 
ondoorgrondelijke psyche. De beeldtaal is gedrenkt in 
een extreem subjectieve geconditioneerdheid. Zoals de 
tijdsgeest het vanuit de filosofie dicteert, realiseert 
Paladino zich dat het ik-besef aan herdefinitie toe is. 
Voortaan wordt identiteit betekenisloos door het inzicht 
van een versplinterd ik waarover wij geen baas meer 
zijn. Dominant is de terugkeer naar innerlijkheid en een 
afkeer van systemen en ideologieën. De opvatting van niet 
gedetermineerd zijn, brengt eclecticisme met zich mee; 
daar men door “niets” bepaald is, is men vrij alles te 
gebruiken wat in het kraam past. Het schilderij wordt een 
enigmatische ruimte door toedoen van een collage-achtige, 
verwarrende structuur en een symbolische en metaforische 
relevante tekenschriftuur. naast de schilderkunst ontstaat 
een sculpturaal en grafisch oeuvre waartussen nauwelijks 
een relevant onderscheid bestaat. Door zijn deelname aan 
de belangrijke tentoonstelling “A New Spirit in Painting”, 
1982 in de Royal Academy krijgt Paladinos werk ingang bij 
een groot publiek. 

Zowel de Duitsers als de italianen verklaren het failliet 
van elke ideologie als coherent leerstelsel (marxisme, 
fascisme, neoliberalisme). Daarbij houdt men er echter 
een ondoordachte ideologieopvatting op na. Recent 
ideologieonderzoek wijst erop dat onder het begrip eerder 
dient verstaan te worden; een geheel van rationele maar 
meestal irrationele overtuigingen en waarden, eigen aan 
een bepaalde groep, milieu of klasse. Het geheel hoeft 
niet totaal coherent of vrij van interne contradicties te 
zijn en fungeert vaak als rechtvaardiging van de eigen 
reële of vermeende belangen. Geen enkel individu kan zijn 
doen, denken en laten, totaal wetenschappelijk reflecterend 
funderen of geestelijk in een vacuüm leven. Ieders systeem 
van overtuigingen en waarden bezit een minimum aan 
sociaal gesanctioneerde coherentie, zoniet glijdt men af 
in wat met een consensus “krankzinnigheid” wordt genoemd. 
Wisten deze kunstenaars niet dat seks, agressie, geweld, 
drift, territoriumzucht, concurrentiedrang en rolpatronen 
van de geslachten loodzwaar beladen zijn met ideologie?

6.
In 1973 organiseren Michel Claura en René Denizot “Une 
exposition de peinture réunissant certains peintres qui 
mettraient la peinture en question” met Daniel Buren, 
Alan Charlton, Agnes Martin, Robert Ryman, Brice Marden, 
Niele Toroni, Robert Mangold, e.a. De tentoonstelling 
was te zien in het internationaal Cultureel Centrum 
van antwerpen, toen een lichttoren in een culturele 
woestijn. Voor bepaalde observatoren en kunstenaars leek 
dit fenomeen, met de nadruk op een verdwijnend beeld 
zonder transcendente betekenis, opnieuw het einde van de 
schilderkunst.
De grenzen van de schilderkunst leken al bereikt in 
1918 toen Malevitch het witte vierkant op een wit doek 



schilderde. Malevitch aarzelt niet het beeld op te offeren 
opdat de kosmische energie doordringt in de artistieke 
handeling. Rodchenko schildert in 1921 drie monochrome 
werken “Zuiver rode kleur, zuiver gele kleur, zuiver 
blauwe kleur” die het definitieve einde van de westerse 
schilderkunst bezegelen.
Volgens de Franse filosoof Badiou toont het “witte 
vierkant op witte achtergrond” de neiging van de eeuw 
tot iconoclasme. Hij vraagt zich af in “Le siècle”, 2005 
of er in de twintigste eeuw al dan niet een wil bestaat 
om de kunst te dwingen uit de mijn van de werkelijkheid 
(als toetsteen) en met de middelen waarover de subjectieve 
kunstenaar beschikt een werkelijk mineraal zo hard als 
diamant te winnen? Komt er een kritiek op de schijn, 
de voorstelling, de mimesis, het ‘natuurlijke’ tot 
ontplooiing? Badiou spreekt van het opofferen van het 
beeld opdat de werkelijkheid eindelijk in het artistieke 
verschijnt. Men is op zoek naar het minimale beeld, de 
simpele suggestieve lijn, het verdwijnende beeld. De 
kunst is gericht op het ijler maken, op het verkrijgen 
van de meest subtiele en de meest duurzame effecten. Het 
geschiedt niet door een agressieve opstelling tegenover 
de overgeërfde vormen, maar door ordeningen die de vormen 
aan de rand van de leegte, in een netwerk van breuken en 
verwijderingen rangschikken zoals b.v. in het oeuvre van 
Raoul De Keyser. 

René Denizots “Exposition de peinture” krijgt een vervolg 
in “Geplante Malerei”, 1974 van Klaus Honnef en in 
“Fundamentele schilderkunst”, 1975 van Edy De Wilde in het 
Stedelijk Museum Amsterdam.
Deze fundamentele kunst, waarin een (seriële) abstractie 
domineert, roept kunsthistorische manifesten op zoals 
de “Twaalf regels voor een nieuwe academie” van Ad 
Reinhardt: “Ik ben bezig met het maken van de laatste 
schilderijen die iemand ooit ergens maken kan.” Hij 
gelooft in zijn eigen sublieme orgelpunt. Ook Rothko is 
overtuigd dat na hem de schilderkunst geen reden van 
bestaan heeft. Matisse toont eind jaren veertig geen 
interesse meer voor andere (jongere) schilders omdat 
hijzelf de verpersoonlijking is van de eindfase van de 
kunst. Richter zal na een afkeurende bespreking van 
een tentoonstelling van Matisse begin jaren tachtig, in 
hetzelfde bedje ziek zijn. In 2005 ziet hij ook niemand 
meer die schildert. Hij beschouwt zich op zijn beurt 
superieur in de rol van de laatste der Mohikanen.

Nochtans omschrijft Lucy Lippard in “Silent Art” van 
1967 de postconceptuele schilderkunst in termen van 
een gemeenschappelijke interesse en een wezenlijke 
betrokkenheid op de formele grondbeginselen van de 
schilderkunst. Formaat, grootte, schaal, kleur, lijn, 
vorm, textuur, materialen, procedures en werkmethoden 
worden impliciet aan de orde gesteld. Met het werk van 
Ryman, Marden, Mangold, Martin lijkt de voorspelling van 
Reinhardt in vervulling te gaan. alles is in beweging 
en onderweg. De kunst moet stil zijn, om in vervulling 
te gaan. De transcendente betekenis van de schilderkunst 
die Herbert Read in de jaren vijftig en zestig vrolijk 
predikte in mijn jeugdbijbel “The Meaning of Art” 



verdwijnt als hoogste waarde. De klassieke opvatting 
waarin de Ouden tegenover de Modernen staan, gaat uit 
van een essentie van kunst die gehoorzaamt aan regels. De 
volmaakte kunst is de kunst die aansluit bij haar essentie 
of die toont waartoe het kunstgenre in staat is. Maar dat 
waartoe het in staat is, is al bepaald en beproefd. Het 
voorbeeld geven is altijd opnieuw het voorbeeld geven. 
Haar essentie tot stand brengen betekent dat ze moet 
worden wat ze al heeft weten te zijn. Er bestaat geen 
werkelijk onderscheid tussen toekomst en verleden van de 
schilderkunst.

Wanneer men nu terugkijkt op Silent Art, Geplante 
Malerei en fundamentele schilderkunst ontdekt men dat 
de expansie van de schilderkunst niet in beeld komt door 
een star vasthouden aan de absolute tegenstelling tussen 
abstract en figuratief. Deze scheiding is een erfenis uit 
de jaren vijftig toen men euforisch claimde dat lyrische 
en geometrische abstractie de universele, beeldende 
taal voor eeuwig zou zijn. Deze boude uitspraak stamt 
van Werner Haftmann, de enthousiaste voorvechter van de 
moderne kunst in Duitsland. Hij noemt de schilderkunst 
van de jaren vijftig “Abstraktion der Weltsprache” 
omdat ze volgens hem de totale werkelijkheid omvat en 
representeert.

7. 
Georg Baselitz werd bekend met het “auf dem Kopf stellen” 
van het motief. Hij zocht naar een losse manier van werken 
en daartoe mag het onderwerp niet als een dictaat in 
de weg staan. Het materiële realisatieproces domineert 
hoewel Baselitz stipuleert: “Es ist gut, ein Motif zu 
haben”. Dit motief bestaat echter niet in de vorm van een 
model.” Kein Maler geht auf Motiv suche, das wäre paradox, 
denn das Motiv ist ins Kopf des Malers, der Mechanismus 
der denkt”. Baselitz gelooft in figuratie die hem belet 
af te glijden in willekeur. Op de realiteit van de jaren 
vijftig, gekenmerkt door instabiliteit, zelfgenoegzaamheid 
en een hypocriete politieke moraal, zowel in BDR als DDR, 
reageert Baselitz met agressieve, grimmige taferelen. 
Het schilderij “Die Grosse Nacht im Eimer” is een 
schokkende gebeurtenis waarin verwijzingen naar de oorlog 
zichtbaar worden. Het doek toont op provocatieve manier 
een masturberende jongeling in “Lederhosen” met een 
buitenproportionele fallus. Het lijkt een karikaturale 
figuur, lid van de “Hitlerjugend”, met de absurd grote 
piemel die op een braadworst lijkt. Het werk wordt 
gecensureerd en wijst op de gevoeligheden van de tijd 
van het ‘Wirtschaftswunder’, die een schijnheilige moraal 
van nette burgerlijkheid hoog in het vaandel voert. Een 
bloeiende economie duldt geen storende factoren. 
De doeken versomberen in het giftige koloriet dat een 
woekerend gangreen en het bijhorende onwelriekende parfum 
oproept. Het gebruik van Duitse motieven zoals stalen 
helmen, gammele uniformen, nazitekens als Swastika, 
runenteken, Keltisch kruis, levensboom, wolfsangel, SS-
Totenkopf, Teutoonse heroïek wordt nog altijd streng 
bestraft. Het was vooral onbespreekbaar voor de generatie 
van de “zwijgende ouders” die het hadden meegemaakt. 



Baselitz is samen met Joseph Beuys en Gerhard Richter de 
eerste die de wonden van een verzwegen verleden openrijt. 
Baselitz:”Ik ben ondenkbaar zonder geschiedenis”.

Het “kapitalistische realisme” van Richter en Polke lijkt 
in eerste instantie een parodie van popart. toch ontdekt 
men dat ook voor Richter en Polke de spanning tussen Oost 
en West centraal staat. Ze vluchtten net als Baselitz en 
Penck uit de DDR. De term kapitalistisch realisme staat 
in tegenstelling tot het sociaal realisme; beide termen 
alluderen op een ruimere politieke context.
Na de vlucht uit de DDR accentueert Baselitz zijn 
verscheurde identiteit, zijn persoonlijke “displacement”. 
De “Helden” of “Neue Typen”, in de “Frakturbilder” van het 
midden van de jaren zestig, leunen tegen bloedende bomen 
en staren ontgoocheld voor zich uit, beroofd als ze zijn 
van hun machtsattributen en almachtsfantasieën. De helden 
zijn in feite verscheurde, melancholische adolescenten 
die angstig op zoek zijn naar hun maatschappelijke 
identiteit. Motieven lijken verknipt en aan elkaar gelast 
waardoor dit een mix van abstractie en figuratie wordt 
die een sinistere sfeer oproept. De gruwzame thema’s zijn 
schatplichtig aan het anti-bourgeois theater “Théâtre de 
la cruauté” van Antonin Artaud. 
in de evolutie van Baselitz ontdekt men een groot 
ongenoegen en de daarom noodzakelijke breuken die hij 
forceert binnen het eigen werk. Hij formuleert een visie 
van “een wereld op zijn kop” waarin confusie, verwarring, 
ontregeling heerst. 

Baselitz komt tot het inzicht dat een kunstenaar niet zijn 
hele leven kan fulmineren tegen de gruwel van de mens en 
zijn geschiedenis. Hij herinnert zich Rouault, Courbet, 
Munch, Hodler, Redon en Picasso en verzamelt grafiek van 
het 16de eeuws maniërisme. Het maniërisme betekent voor 
Baselitz geen decadentie maar is veeleer het frisse verzet 
tegen strenge regels. Hij kiest voor de “sprezzatura” van 
Castiglione waarin enerzijds souplesse, spontaneïteit, 
gemak en ongedwongenheid en anderzijds drift en energie 
in symbiose verkeren.
De omkering van het motief is een methode, met een 
lange voorgeschiedenis, om de schilderkunst meer 
speelruimte te schenken. Het functioneert zoals de 
Afrikaanse maskers die Picasso in zijn kubistisch werk 
als vervreemdingsmechanisme inlast. Baselitz zoekt 
naar een maniakale kwaliteit waar hij de inversie en 
contradicties van de vormentaal verder duwt in een 
explosief primitivisme. Hier lopen de brutaal toegetakelde 
houten beelden parallel aan de schilderijen. Anderzijds 
valt de grote ijver, ambitie, vreugde en kleurigheid 
op. De strijd met het materiaal bevredigt en stimuleert 
intellectuele en emotionele verlangens. Hij behandelt 
onderwerpen in een quasi eindeloze herneming. Baselitz 
zoekt in tegenstelling tot vele anderen niet naar het 
laatste maar naar “het eerste schilderij”. De monumentale 
doeken imponeren door een rijke polyfonie van fragmenten 
met weelderige, kleurige dissonanten. Schilderkunst is een 
zich verstaan met de materie, met kleverigheid, dichtheid, 
dikte en consistentie van de verf, met het linnen, enz. 



De aanval op de burgerlijke cultuur verdwijnt ten voordele 
van de volstrekte autonomie van het schilderij dat baadt 
in een eigen vitale wereld. niemand toont zo intens de 
lust en vreugde van het schilderen.

8.
Gerhard Richters innovatieve, heterogene werk excelleert 
door verschillende benaderingen van de realiteit 
waarbij empirische methodes met elkaar rivaliseren. De 
basis voor de interesse in picturale vormen komt voort 
uit de rivaliteit tussen fotografie en schilderkunst. 
Tussen schilderkunst en werkelijkheid gaapt een diepe 
kloof. ‘Imitatio’ heeft haar tijd gehad en Richter, “der 
teuerste lebende Künstler”, trekt zijn conclusies uit de 
geschiedenis van de modernen.
Begin van de 20ste eeuw dringt de camera diep door in het 
weefsel van het waarneembare waardoor de coherentie van 
het beeld verdwijnt. De brokstukken die overblijven worden 
materiaal voor de montage en de collage. De bedoeling 
is de werkelijkheid opnieuw te constitueren. Doch is een 
apparaat sterk genoeg om uitdrukking te geven aan de 
complexiteit van de werkelijkheid? 
net als de historische avant-garde ziet Richter het oog 
van de camera als een uitbreiding van de blik van de 
schilder. Richter vraagt zich af wat schilderkunst als 
traag medium (traag in realisatie, snel in de zin van Da 
Vinci) nog vermag tegenover ‘le moment décisif’ van de 
fotografie.
Richter wijst vroeg in de jaren zestig op de zware eisen 
van het academisch tekenen. Het verplicht te letten 
op proportie, accuraatheid, perspectief, abstractie, 
vervorming en vereist een lang realisatieproces. De 
fotografie bevrijdt hem, naar eigen zeggen, van het zoeken 
naar kleur, compositie en ruimte. toch is Richter zich 
bewust van de bedrieglijke realiteitseffecten van de 
fotografie. Het venster op de wereld dat de fotografie 
biedt, is tevens een gevangenis. Fotografie heeft bij 
mensen een chronisch voyeuristische relatie tot de wereld 
doen ontstaan, die de betekenis van de gebeurtenissen 
gelijkschakelt. De representatie van de werkelijkheid 
wordt object van onderzoek omdat fotografie “voor” zich 
spreekt maar schilderkunst “over” zichzelf spreekt. 
in een eerste fase neemt Richter de neutraliteit 
en de onverschilligheid van dit medium mee in zijn 
schilderkunst. De oudere Richter geeft echter toe dat de 
iconische werken “Onkel Rudi”, 1965 en “Tante Marianne”, 
1965 zwaar beladen traumatische beelden zijn uit het 
familiealbum. Zijn oom Rudi sneuvelt aan het Oostfront 
in 1944. Tante Marianne is geschilderd naar een foto 
van 1932 waar op de voorgrond de schilder als baby ligt 
en de tante 14 jaar is. Ze lijdt aan schizofrenie en 
wordt in 1945 slachtoffer van het euthanasieprogramma 
van de Nazi’s. Stilaan komen ook Richters vormingsjaren 
in de DDR in beeld, met het opgelegde sociaal realisme 
dat hem sterker gedetermineerd heeft dan hij vroeger 
dacht. Hij was trouwens een succesvolle muurschilder van 
monumentale taferelen die het opgedrongen droombeeld van 
de geëmancipeerde arbeider verheerlijken. 



De periode 1963-1976 blijft de meest analytische, kritische 
fase in het oeuvre. Hij zoekt naar de relevantie van 
de realiteit via objecten, foto’s als readymade, die 
geselecteerd worden op basis van hun iconische betekenis. 
“Ema - Akt auf einer Treppe” van 1966 alludeert op 
“Nu descendant un escalier”, 1912 van Duchamp. Beide 
kunstenaars zijn schatplichtig aan de chronofotografie van 
Edward Muybridge. In 1887 maakt de fotograaf een reeks 
opnames van een naakte vrouw die de trap afloopt. Duchamps 
naakt verwekt schandaal en tegelijkertijd hangt hij zijn 
schilderschap aan de wilgen. Het complexe oeuvre van 
Richter wortelt in deze anti-referentie aan Duchamp.

Ondanks het omarmen van figuratieve beelden, begint 
Richter in 1967 opake, voorstellingsloze doeken te 
schilderen. In een brief aan Edy De Wilde van 1975 
schrijft Richter: “Toen ik acht jaar geleden enkele doeken 
grijs schilderde deed ik dat omdat ik niet wist wat ik 
zou moeten schilderen. Het was me daarbij duidelijk, 
dat zo’n erbarmelijke aanleiding ook slechts tot zinloze 
resultaten zou leiden. Mettertijd echter merkte ik 
kwaliteitsverschillen op tussen de grijsvlakken, en ook, 
dat deze niets van mijn negatieve beweegredenen toonden.
Grijs. Grijs heeft eenvoudigweg geen duidelijke karakter, 
het maakt geen gevoelens of associaties los, grijs is 
eigenlijk zichtbaar noch onzichtbaar. Grijs is door 
zijn onopvallendheid zo geschikt om te bemiddelen, te 
verduidelijken, en wel op net zo’n illusionistische manier 
als een foto. en het is als geen andere kleur geschikt 
om ‘niet’ te verduidelijken. Grijs is voor mij de welkome 
en enige mogelijkheid tot onverschilligheid, tot het niet 
doen van een duidelijke uitspraak. Omdat grijs echter, 
net als vormloosheid etc., alleen als idee reëel kan 
bestaan, kan ik ook maar één kleurtoon maken die grijs 
bedoelt te zijn, maar het niet is. Het schilderij is dan 
de mengeling van grijs als fictie en grijs als zichtbaar, 
geproportioneerd kleurvlak.
Ten slotte nog dit: mij fascineert deze soort 
‘gereduceerde’ schilderkunst in het algemeen. Omdat ik 
geloof dat ze heel nauwkeurig en heel voorzichtig een 
juiste en directe schilderwijze probeert te bereiken, 
dat ze naar een kwaliteit streeft die naar een 
universele geldigheid tendeert. Dat lijkt me belangrijk 
als tegenwicht tegen een alsmaar voortwoekerende 
productiviteit die steeds vrijblijvender wordt.” 
De “Seestücke” en “Stadtbilder” van de jaren zestig 
bestaan uit grijswaarden: dat noopt Richter tot de 
bekentenis dat grijs zijn lievelingskleur is.
Ondertussen kent men ook zijn fascinatie voor o.a. mistige 
grijstonen in het werk van Caspar David Friedrich. 
Daarom is de ‘onverschilligheid’ en ‘het niet doen van 
een duidelijke uitspraak’ ondertussen erg twijfelachtig 
vermits hij in 1988 de cyclus “18 Oktober 1977” realiseert 
waarin de Rote Armee Fraktion en Ulrike Meinhof centraal 
staan. De keuze van dit thema kan niet berusten op 
onverschilligheid of het wordt ongeloofwaardig. Het thema 
openbaart veeleer de wens de “historieschilderkunst” 
een nieuwe impuls te geven. De intieme portretten van 
zijn derde echtgenote “Sabine” van 1995 en van zijn 
zoon “Moritz” van 2000 geven aanstoot en worden amoreel 



bevonden omdat Richter volgens sommigen inspeelt op de 
pornografische verbeelding van de toeschouwer. Nochtans 
duiden de portretten op het loslaten van de relatie tussen 
lichaam en de fysieke omgeving waarin het zich bevindt. 
Het lichaam kan zichzelf in alle mogelijke situaties en 
alle mogelijke ruimten incorporeren. De partiële lichamen 
- het naakt van Sabine en Moritz’ ongecontroleerde 
bewegingen - behouden ondanks een ontwrichting hun 
efficiëntie.

De systematiek van het recente kunstenaarsboek ‘Patterns’, 
2011 wijst op een doordachte strenge structuur. Hij 
gebruikt een foto van “Abstract Painting (724-4)” uit 1990 
en verdeelt het in verticale strips: eerst 2, dan 4, 8, 
16, 32, 64 en zo tot 4096 strips. De opsplitsing leidt 
uiteindelijk naar quasi onzichtbare horizontale lijnen. 
Net als het in het Verlichtingsdenken cultiveert hij een 
kritische, analytische attitude. De Verlichting kent een 
kritische en constructieve dimensie. De kritiek richt 
zich op het geïnstitutionaliseerde geloof, bijgeloof, 
onredelijkheid en intolerantie. De constructieve kant 
zoekt kennis (wetenschap) - zie Richters “48 Portraits” 
van 1971-1972, een soort heldenfries met geleerden 
en kunstenaars (merkwaardig genoeg geen beeldende 
kunstenaars) die het modernisme vormgeven - en nieuwe 
samenlevingsvormen met als idealen rechtvaardigheid, 
mensenrechten, vrijheid van denken en de democratie. 
Zelfs nu de postmodernen de kennis als een niet absoluut 
te funderen weten beschouwen, de utopie een leugen is en 
de Verlichting die tot emancipatie moest leiden intussen 
“verblinding” is geworden, blijft kritische reflectie over 
het eigen vakgebied of medium noodzakelijk.

Paradoxaal genoeg wordt Richter geselecteerd voor 
fundamentele schilderkunst, verschijnt hij in het 
hyper- en fotorealisme (met Chuck Close, Richard estes, 
Malcolm Morley, Richard Artschwager) en is hij aanwezig 
in talrijke conceptuele tentoonstellingen met de grijze 
monochromen en “4 Glasscheiben” van 1967. 
Technisch gezien gebruikt hij voor de verschillende 
componenten van het werk penseel en kwast (sporen zijn 
duidelijk zichtbaar of worden geëgaliseerd tot een opaak 
oppervlak), paletmes, sponzen, verfroller, kussens, rakel 
(in hout of glas), trekkers en vloertrekkers, in alle 
formaten. Het is werken laag op laag: ze vormen analogieën 
met de vele dimensies van het geheugen en de complexiteit 
van maatschappelijke geledingen. 
Door de afbeelding na te schilderen en er met de streken 
van een droge borstel overheen te gaan ontstaat een 
onscherpte. Paradoxaal genoeg kan een schilderij nooit 
onscherp zijn, want onscherp in vergelijking met wat? Op 
die manier treedt het schilderij volgens Richter niet meer 
in concurrentie met de werkelijkheid. 
Richter integreert schilderkunst als een medium tussen 
andere media. Hij is niet afkerig van massamedia en 
massacultuur. Hij accepteert, in scherp contrast met 
Baselitz, dat massamedia de ervaring en de waarneming van 
schilderkunst mede bepalen. 



9.
In een autobiografisch document schrijft A.R.Penck: “Liefde 
voor muziek, neiging tot schilderen, filosofie, logica, 
literatuur, techniek en wetenschap (zoals ik die opvat). 
(…) Ik wil mijzelf en andere dingen definiëren, maar alleen 
als dat wat het is – zonder schijn”.
Penck werd opgenomen in een aantal conceptuele 
tentoonstellingen lang voor hij in 1980 uit de DDR gezet 
werd wegens onaangepast. Als schilder incarneert hij 
gelijkgestemde ideeën als Richter: “Die Ersetzung des 
begrifflichen Denkens durch anschauliches bildsymbolisches 
Denken ist ein Mittel gegen ideologische Vermengung”. Het 
aanschouwelijke denken in vorm van een beeldsymboliek 
is een middel tegen ideologische druk. Dankzij de 
tekstschrifturen van het “Standart - Alphabet”, dat uit 
beeldende tekens bestaat zoals de mannelijke figuur met 
opgeheven armen, geeft hij uitdrukking aan impulsen 
en driften waartoe ook intellectuele impulsen gerekend 
worden. De tekst, het beeld dus, ontketent in het beste 
geval een rationele en affectieve ontlading. Pencks 
probleem is: hoe kan de kunstenaar zich bevrijden van 
automatismen en dwangmatige associaties die zelfs het 
bekijken van kunst in verveling smoren? Zijn voorstel is 
een synthese van studie, verbeelding en praktijk om zo 
het teken te erkennen als idiosyncratische houding. Het 
“Standart” begrip staat centraal en daaruit ontwikkelt 
hij “TPT-team-psycho-techno-strategische Malerei”. Als 
free-jazzmuzikant houdt hij van interactie en teamspirit 
die toelaten collectief ontworpen beelden te creëren 
waarbij de tekens zonder hiërarchie naast elkaar geplaatst 
worden. Toch gelooft hij in “die Dominanz des Meisters”. 
Het teken bezit een eigen psychologie en karakter die zo 
intens zijn dat men ze als individuen kan liefhebben of 
haten, die men kan begeren of waar men buiten zou kunnen, 
en die bovendien nog intellectuele activiteit toelaten. 
Rudi Fuchs beschreef Pencks methode: “Oefening: neem een 
willekeurig woord, bijvoorbeeld: nacht, en spreek het op 
allerlei manieren uit – hard, zacht, snel, langzaam. De 
ene nacht is anders dan de andere. De schilderkunstige 
operaties van Penck voltrekken zich op een gelijksoortige 
manier”.
in contrast met Penck zet Kiefer de Duitse mythen 
letterlijk en figuurlijk dik in de verf en beoefent hij 
een “strategie van de bevestiging”. Het irrationele wordt 
bij Kiefer geconcretiseerd in mythen en historische 
categorieën die hun maatschappelijke efficiëntie bewezen 
hebben. Penck laat het irrationele verschijnen in een 
plastische vorm en projecteert het irrationele in een 
onsentimentele angst. Hij onderzoekt het irrationele maar 
beseft dat men het irrationele niet kan bezweren of achter 
zich laten. Penck ervaart de werkelijkheid in de gedaante 
van een artistieke “Signalumgebung”, die een einde maakt 
aan de logica daar deze haar grenzen heeft bereikt. 
Zijn wereld blijft irrationeel want “zelfs indien wij de 
sterren nooit bereiken zullen de sterren ons bereiken”. 
Over de Neue Wilde schrijft hij:”O Wiedergeburt des 
Menschen! O Scheissgefühl! O diese Gefühlsscheisse!”. Het 
reisplan is klaar, maar komt er een vaartuig voorbij met 
voldoende brandstof?



10.
Martin Kippenberger zoekt disharmonie, simuleert 
handicaps, koketteert met het begrip falen en werkt met 
een geveinsd onvermogen. Hij is de gehaaide en meest 
geloofwaardige criticus van de schilderkunst. 
Kippenberger bezit een Picasso-attitude, bewondert 
Broodthaers, hij noemt zich de Sigmar Polke van de 
jaren tachtig en ambieert de veelzijdigheid en het 
totaalproject van Joseph Beuys. Hiermee sluit hij zich 
aan bij de overtuiging dat schilderkunst geen vaststaand, 
vanzelfsprekend gegeven is. Zowel Polke als Kippenberger 
vertrekken van de afwezigheid van de noodzaak de 
schilderkunst voort te zetten. Kippenberger realiseert een 
reeks figuratieve doeken in 1977 “Uno di voi, un Tedesco 
in Firenze” waarin de invloed van Richters “Stadtbilder”, 
“Seestücke” en andere werken in verglijdende grijzen 
(zoals de piramides) zichtbaar is. De reeks is gebaseerd 
op foto’s uit de media. fragmenten van personages en 
taferelen verschijnen in een brede penseelvoering en zijn 
in donkergrijze tinten geschilderd. Maar Kippenberger 
is alert voor het gelaagde oppervlak (het illusionisme) 
als valkuil voor het oog. Het interesseert hem niet of 
de kijker nu al dan niet tot een identificatie komt in 
de wendingen van de verf, de verlokkingen van licht en 
schaduw, de fysieke kwaliteit van de materie, enz.
In 1982 laat hij door Werner, een schilder van 
cinemaposters, een reeks “Lieber Maler, male mich” 
schilderen met uiteenlopende thema’s in een gladde 
techniek die typerend is voor deze quasi realistische, 
soms hyperrealistische maar vooral oppervlakkige kunst. 
Het zijn uiteenlopende figuratieve voorstellingen die 
rechtstreeks afgeleid zijn van bestaande beelden. Hier 
distantieert Kippenberger zich van de romantische 
getinte verheerlijking van een fysieke betrokkenheid 
in het schildersproces. Deze negatie van elke neo-
expressionistische attitude doet denken aan Polkes 
commentaar: “Het subversieve van mijn schilderijen is 
dat je eigenlijk niet over het onderwerp kunt praten. Ik 
breng verf en lak aan, en op het doek trekken ze hun eigen 
spoor. De vlek gaat bewegen, het beeld biedt iets dat er 
niet is. Het is een krachtverhouding waarop ik geen vat 
meer heb.” 

toch wordt Kippenberger een schilder met een 
indrukwekkend oeuvre. Ondanks de gefingeerde 
onverschilligheid tegenover het medium is hij een betere 
schilder dan hij zelf denkt. De enorme variatie aan 
beelden en stijlen zet de (archaïsche) drang tot eenheid 
voor schut. De schilderijcyclus “Schade, dass Wols 
das nicht mehr miterleben darf”, 1982/83 vertoont een 
gewaagde elliptische verteltrant in beelden die hij in 
een stilistische anarchie – minimalisme concurreert met 
barok - zelf schildert. In de zelfportretten verschijnt 
regelmatig een opgeblazen Kippenberger met een grote 
spannende onderbroek. Het onderwerp is geïnspireerd 
op een foto van de late Picasso die de absolute macho 
incarneert waarmee Kippenberger zich meet. Het oeuvre 
vermijdt cynisme daar hij vertwijfelt op zoek is naar een 
ongrijpbaar zelfbeeld. 



Christopher Wool karakteriseert Kippenberger als: 
“comedian, spokesman, insomniac, paranoiac, adversary, 
prankster, hypocrite, terrorist, assassin, persuader, 
alcoholic and pessimist”. 
In 1983 hangt hij een stuk karton om zijn hals waarop 
geschreven staat: “Bitte nicht nach Hause schicken”. 
Later schildert hij naar de foto van deze performance 
een schilderij waarop hij eruit ziet als een verdwaald 
volwassen kind dat wacht op “Kindertransport”. Wanneer 
hij beschuldigd wordt van neonazisympathieën, seksisme en 
racisme, ontstaat het beeld “Martin, ab in die Ecke und 
schäm dich”. Het levensgrote beeld staat met de rug naar 
ons gekeerd in een hoek; de pedagogie van bestraffing, 
van slaan en zalven kent haar zwanenzang. tevens is 
het een beeld van de onmondige, onvolwassen verklaarde 
melancholische kunstenaar.
Kippenberger drukt zijn afkeer uit tegenover het 
kunstmilieu dat hem als “enfant terrible” en “l’idiot 
de la famille” brandmerkt en zijn multidisciplinaire 
aanpak niet ernstig neemt. Bovendien is de naoorlogse 
Duitse cultuur en de betekenisloosheid van kunst - zijn 
eigen werk geldt als parodistisch voorbeeld – zijn echte 
onderwerp. De enige uitweg is een kunst te produceren 
die nog minder betekenis, nog meer stupide, dommer en 
volstrekt incoherent blijft.
in tegenstelling tot het snel uitdovende lawaai van 
de neue Wilden – een georchestreerde putsch van 
de kunsthandel - start Kippenberger een formele 
en conceptuele exploratie van het banale, het 
gedesintegreerde en het smakeloze. Samen met albert 
Oehlen en Werner Büttner reageert hij tegen het gebrek 
aan kritiek en ambivalentie bij de jonge wilden. 
Daartegenover plaatst hij een schaamteloos, ontremmend 
onderzoek naar de hypocrisie en de contradicties van 
de Duitse cultuur, gedomineerd door CDU, en zijn plaats 
in die cultuur. Samen met Oehlen oefent hij zich in 
het banale, het gedegradeerde, het wansmakelijke en 
aangebrande moppen. “Wenn Sie mit der Freiheit nicht 
klarkommen, versuchen Sie es doch mal mit Frauen”. 
Wat de schilderkunst betreft is het project “Le radeau 
de la Méduse” een uniek werk. Hij laat zich fotograferen 
in de verschillende houdingen van de drenkelingen op het 
vlot van de Médusa naar Géricault. Het worden geschilderde 
beelden met een Kippenberger die als een drenkeling 
krampachtig zwaait, oog in oog met zijn aangekondigde 
dood. 

11.
Werner Büttner, Martin Kippenberger en Albert Oehlen 
zijn partners in crime in de jaren zeventig en tachtig. 
Büttner studeert rechten en richt met Oehlen in 1976 
de politiek getinte “Liga voor het bestrijden van 
tegenstrijdige houdingen” op. Op een provocerende manier 
uitgedaagd door Oehlen, begint Bütnner omstreeks dezelfde 
tijd te schilderen. Als autodidact voelt hij zich vrij 
van opdringerige voorbeelden en baseert zijn gebroken, 
wrange ironie op de lectuur van de ontmaskerende komedies 
van Aristophanes, “Gargantua” en ”Pantagruel” van 
Rabelais, de essays van Michel de Montaigne, “De lof der 



zotheid” van Erasmus en Jonathan Swifts gesofistikeerde 
satirische proza. Volgens Büttner is ironie daarom 
juist geen postmodern modefenomeen dat meer maskeert 
dan het onthult, zoals postmodernen dikwijls beweren. 
Hij is een dubbeltalent. Hij publiceert pamfletten, 
teksten en gedichten, produceert een film en bouwt aan 
een indrukwekkende carrière als schilder. Vanaf 1982 
organiseert hij met Oehlen en Kippenberger de ludieke 
“Spermabank voor vluchtelingen uit de DDR”. 
Büttners werk van 1980 tot 1986 wordt zichtbaar 
in de vloedgolf van de Heftige Malerei. Doch daar 
waar Middendorf, Salomé en Fetting de extase en het 
grensgedrag cultiveren in grote formaten en uitbundige 
kleuren, houdt Büttner het bij banale thema’s in 
armetierige grauw grijze en bruine verfoppervlakten. 
De beweging is naar binnen gekeerd en hij herdenkt 
oude categorieën zoals het landschap, het stilleven, 
het portret en het (dubieuze) zelfportret. net als 
Kippenberger negeert hij een hoge kunst met haar belofte 
van het sublieme, elegantie, verfijning en goede smaak. 
De opake, botte oppervlakte ontbeert glans en schittert 
in een gecalculeerde kaalheid. Hij kiest banale motieven 
in een zware massieve penseelvoering. Büttners strategie 
culmineert in een verwondering waarin wordt betwijfeld 
of de terugkeer naar een klassiek medium nog een belofte 
inhoudt. Büttner test in zelfportretten, waarin elke 
vorm van heroïek ontbreekt, de rol van de kunstenaar 
en zijn bediscussieerbare twijfelachtige invloed op de 
maatschappij. In een bekende reeks “Desastres de la 
Democracia”, opgedragen aan zijn collega Goya, selecteert 
hij motieven waarmee het politieke klimaat en een 
troosteloze en gewelddadige wereld gestalte krijgen. 
De ironie neemt afstand van het onderwerp en blijft 
een geliefd middel om datgene productief te maken wat 
veraf ligt. Enkel hij die zich na de dood van god en de 
onttovering van de wereld nog kan verwonderen en luistert 
naar het credo van Swift “Vive la bagatelle” is in staat 
productief te worden in het medium schilderkunst. 

12.
Damien de lepeleire schildert reeksen waarin een 
opeenvolging van vormexperimenten leidt tot nieuwe 
verkenningen van het beeld in het schilderij. Geïnspireerd 
door enerzijds Kandinsky, Picasso, Matisse, Derain, 
Hodgkin en anderzijds de Chinese schilderkunst zoekt 
hij naar een grotere vrijheid met betrekking tot het 
zogenaamde onderwerp van het schilderij. In een interview 
met Hans Theys: “De Chinese schilders, die zowel filosoof, 
dichter als kalligraaf waren, benaderden het probleem 
van het onderwerp op een andere manier dan hun collega’s 
in het westen. al vroeg besloten ze dat ze het leven 
gingen uitbeelden, bijvoorbeeld landschappen. Alles zit 
in de penseelstreek en in het leven dat zich uit in 
die penseelstreek. ik houd van hun overtuiging dat het 
voldoende is om nog maar eens een berg te tekenen. Ze 
hebben vertrouwen in hun onderwerp, ze worstelen niet met 
de vraag wat ze nu eigenlijk willen gaan zeggen. Door het 
kopiëren van de gewaden van de keizers, waarop je altijd 
afbeeldingen aantreft van draken met vijf vingers (die 



de keizer en zijn absolute macht symboliseren), en van 
wonderlijk knap gestileerde wolken, ben ik deze beelden 
gaan beschouwen als abstracties. in het westen hebben 
we op Kandinsky moeten wachten om soortgelijke beelden 
te kunnen appreciëren”. Net zoals bij Picabia vertoont 
het oeuvre van De lepeleire een overdaad aan wisselende 
stijlen en methodes die incongruent naast elkaar worden 
ontwikkeld. Net als Büttner omspeelt hij het lelijke en 
het onaffe. Dit gaat vergezeld van een luchtige twijfel 
aan het voorlopige resultaat. Het falen van Beckett 
wordt bij De Lepeleire getransponeerd in onverzoenbare 
tegenstellingen waaruit telkens nieuw werk ontstaat zonder 
werkelijk herkenbare genealogische patronen. 

13. 
in een vroeg werk van narcisse tordoir ziet men een 
uitgesneden silhouet van twee wolven waarboven de tekst 
staat “Are we changing the world”. In elke goede kunst 
verschuilt zich een discours om met de kunst de wereld 
anders in te richten. 
De kleinschalige werken van Narcisse Tordoir in de jaren 
tachtig zijn aantrekkelijke, gefragmenteerde composities 
die baden in verzadigde kleuren (opvallend veel rood, 
geel, blauw en zwart). Hij bedekt zuiver geometrische 
paneeltjes met krachtige eenvoudige tekens. Naast en 
tussen de kleurvelden plaatst hij delicate bas-reliëfs 
alsof hij een inventaris van beeldende mogelijkheden 
ontwikkelt. Onafhankelijk van David Salle rubriceert hij 
de picturale fragmenten met grote precisie in aan elkaar 
gelaste of losstaande identieke panelen. De horizontaal 
geschikte elementen palmen stilaan ganse muren in. 
Hij schildert vanuit een vlak en trekt dat langzaam 
de open ruimte in, die een levendige en beweeglijke 
observatie veronderstelt. Het contrast tussen het twee- en 
driedimensionale lokt wisselende interpretaties uit. De 
niet-hiërarchische structuur suggereert de transponering 
van realiteit naar cliché dat verrassend uitmondt in de 
aureool van een icoon. tordoir is zich steeds bewust van 
een schilderkunst als uitdrukkingsmiddel tussen andere 
vehikels: de fotografie in de eerste plaats maar ook 
film (Warhol), video, installatie, tekenen, performance 
(waarmee hij zich in de jaren zeventig mengt in het 
debat over sociaal engagement en collectivisme) en 
zelf verzorgde publicaties zoals kranten, catalogi en 
kunstboeken. 
Ondanks citaten, parafrases (tordoir verdiept zich met 
schijnbaar gemak in de bizarre geschriften van Magritte) 
en referenties (een beeld verwijst naar een Afrikaanse 
sculptuur) ontstaan homogene ensembles die vrij snel 
goed begrepen worden. De vrij snelle doorbraak is ook 
te wijten aan het gebruik van visuele elementen die 
geen voorkennis van de kunstgeschiedenis vereisen. Het 
materiaal is helder en vrolijk en iedereen ontdekt wel 
een eigen niveau in de interpretatie. Uiteindelijk leidt 
dit tot een belangrijke tentoonstelling in het Paleis 
voor Schone Kunsten in Brussel en tot zijn aanwezigheid 
in het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië van 
1988. In hetzelfde jaar wordt Tordoir hoofddocent aan 
de Rijksacademie van Amsterdam. Het is een postgraduaat 



met een internationaal publiek waar de kunstenaar zich 
ontpopt tot een betrokken adviseur die luistert en 
dialogeert. 
tordoir denkt dat schilderkunst tegenover de directheid 
van fotografie en video juist een veel complexer proces 
vereist. De fotografie zit vast in het moment terwijl 
de schilderkunst daartegenover een enorme technische 
vrijheid veronderstelt. In het schildersproces verwerkt 
hij sensaties, visies, ervaringen en ideeën via 
een intuïtieve, logische en constitutieve methode. 
Als kunstenaar zit hij ingekapseld in en wordt hij 
gedetermineerd door de cultuurwereld. Doch als kritisch 
beschouwende maker onttrekt hij zich aan normerende 
sociale gedragscodes en geldende vooroordelen door 
allerlei picturale experimenten. In een vroeg monumentaal 
werk “Explosie” schildert hij een ontploffing met gele en 
rode verfsporen in een ruige materie. Op het gedeeltelijk 
witgebleven doek kleeft hij figuurtjes die in de oneindige 
ruimte van het wit geslingerd worden. Intrigerend daarbij 
is het kleine model van “Explosie” dat als een korstig 
reliëf naast het grote werk hing. De ontdubbeling keert 
terug in een diptiek waarin een roeiboot drijft op het 
water; het is een thema ontleend aan Michel Foucaults 
“Histoire de la folie”. Naast het grote tweeluik hangt een 
kleinschalig werk dat bijna identiek is. Tordoir toont een 
picturale dubbelzinnigheid doordat hij het traditionele 
realisatieproces omkeert en van een groot naar een klein 
formaat toewerkt. De vraag blijft: welke stadia in het 
realisatieproces zijn echt relevant? Er ontstaat een 
geheel niet vrijblijvende twijfel en vervreemding.
Dat vindt een voorlopige synthese in de recente 
reusachtige formaten met personages die geënsceneerd 
worden volgens composities van o.a. goya en tiepolo.
tordoir weigert het formuleren van een gevestigd 
kunstpatroon als inzet van de eigen verbeelding. 
Enerzijds kent hij zijn directe voorgangers met hun 
conceptualiserende behandeling van het beeld. Anderzijds 
haalt hij incidenten uit hun situatie, vervreemdt ze, 
kijkt intens naar collega’s als Goya, Manet en Tiepolo en 
vervreemdt de beelden in analytische deconstructies. Dit 
vindt een voorlopige synthese in de reusachtige formaten 
die als een obstructie in de ruimte worden geplaatst. De 
monumentale doeken zijn bevolkt met talrijke personages 
die via een theatrale enscenering en het tussenstadium 
van de fotografie uiteindelijk enigmatische voorstellingen 
opleveren. 

14.
Guy Van Bossche is een klassiek schilder. Hij werkt 
figuratief en maakt gebruik van bestaande beelden die 
afkomstig zijn uit de media en zijn persoonlijke archief. 
“Le premier obus dans le musée de Rheims” van 1974 toont 
een museumzaal waar rechts een witte lichtflits de inslag 
van de obus aangeeft. er ligt puin onder de inslag. 
Het doek is symmetrisch gestructureerd. Rechts is er 
een wijkende muur in lichtblauwe tinten. Links krijgen 
we een perspectivische doorkijk in een museumzaal met 
fel daklicht. De muren zijn in een wat gedempter blauw 
geschilderd. Het tafereel is ontleend aan een persfoto. 



Van Bossche aanvaardt de illusionistische vertekening 
van de ruimte door de camera. Hij grendelt de picturale 
ruimte af met een horizontale brede grijze strook 
onderaan, waardoor het illusionisme kantelt. De procedure 
verwijst naar de wijze waarop Malcolm Morley het tafereel 
in het platte vlak houdt ondanks allerlei dieptewerkingen. 
Morley schildert brede witte randen omheen de voorstelling 
om de relatie tot de afbeelding te beklemtonen. In “Race 
Track. South Afrika” van 1969 schildert hij een diagonaal 
rood kruis over de representatie met witte randen. Het 
kruis zou tevens een onbewuste referentie zijn aan 
Malcolm X. 
er hangt in Van Bossches vroege werk zowel een 
hyperrealistische dimensie als een verwijzing naar de 
Britse popart. Van Bossche schildert zijn eigen wereld 
waarin een zekere afstand behouden blijft. Schilderen 
is voor Van Bossche het uiten van een ongemak, het 
voorzichtig suggereren van kwetsbaarheid. In zijn 
thematische herhalingen scant hij zijn onderwerp af net 
zoals Morandi dat met zijn potje en kannetjes doet. Van 
Bossche schildert de geaardheid van onze cultuur met 
haar geweld, ongemak, overspanning, viriele helden, 
het “Unheimliche”, de noodzaak tot lichamelijke en 
mentale aanpassing en andere culturele drama’s. Over 
maatschappelijk engagement zegt hij:”Ik neem geen stelling 
in, blijf inderdaad neutraal, hoewel het er toch wel 
ergens in zit. Je kunt toch niet doen alsof je niet 
in deze wereld leeft (bemerk het verschil met de neue 
Wilden). Een werk als “Disagreement about Violence”, 
1999 is politiek getint. Maar het gaat om een politiek 
met een absolute onbruikbaarheid voor de toeschouwer. 
Trouwens, “Disagreement about Violence” heeft de cover 
van “Le Monde Diplomatique” gekregen in 2005. (…) Je kunt 
dat moeilijk a-politiek noemen.” In de recente monografie 
wordt de cover van “Le Monde Diplomatique” over twee 
pagina’s afgedrukt. Het geldt als een statement over de 
bedenkelijke amusante wereldketel waarin wij drijven. 

15.
Met zijn “trash art” is Franz West in deze context de 
vreemde eend in de bijt. Opgeleid als beeldhouwer ontwerpt 
hij collages in de ruimte. Een sculptuur spreekt met de 
lichamelijkheid van de kijker daar hij beweegt rond het 
beeld en hij in dit geval op het object (stoelen en divans) 
mag zitten of het kan manipuleren. West noemt het betasten 
(het museum begint met een verbod: niet aanraken a.u.b.) 
het dialectisch moment van erkenning en identificatie. 
De “Passstücke” (vanaf begin jaren zeventig) zijn een 
tweede huid in een melkachtig wit dat de kunstenaar 
associeert met de verfoeilijke, hete melk met vellen uit 
zijn kinderjaren. De “Passstücke”, ook een notensysteem 
voor een gestuele methode genoemd, zijn amorfe protheses 
bedoeld om de beperkingen van het lichaam te doorbreken 
via aanrakingen en een andere beleving van het “ik” in 
de ruimte te forceren. De vormloze gipsen vormen staan op 
witte sokkels waardoor ze de status van sculptuur opeisen. 
Ze worden bekeken als sculptuur maar tegelijkertijd 
vraagt de kunstenaar ze op te tillen en te gebruiken 
zodat een persoonlijke destabilisatie optreedt. In die 



zin zijn ze schatplichtig aan de Weense Aktionisten (West 
waardeert vooral Günter Brus) die de “Selbstdarstellung” 
(de persoon zoekt in een exhibitionistisch ritueel naar 
het “zelf”) als een alternatieve therapie autoritair en 
genadeloos omarmden. De vormen van de passtukken lijken 
arbitrair en inconsistent. Het is een statement tegen de 
gepolijste en maagdelijke sculptuur van Brancusi tot Judd. 
Daar stukken soms breken bij gebruik, functioneren ze 
als een ‘in-between” tussen klassieke sculptuur en junk 
art. Participerende toeschouwers ontdekken bij zichzelf 
ongewone absurde lichamelijke poses en gedragingen. De 
stukken bezitten het potentieel uitdrukking te geven aan 
fysieke, seksuele en mentale aberraties. 
Het ontwerp van stoelen begint met een opdracht van 
de kunstcriticus Denys Zacharopoulos die tijdens een 
lezing in de academie van Wenen oordeelde dat de stoelen 
krakkemikkig en onstabiel waren. West associeert stoel met 
stoel én stoelgang omdat de zittende houding hem herinnert 
aan het ontlasten van fecaliën. De interesse voor het 
anale bij Freud en Lacan begeleid het denken over kunst 
terwijl hij in de “Scheiss Hare”, 1972 van Dieter Roth een 
analoog en verwant proces detecteert. Psychoanalyse en 
Gestaltpsychologie zijn geen onbekenden voor West.
De collages, met papier-maché, kranten en gips, vertonen 
oorspronkelijk een kleurloosheid die in de evolutie 
gecompenseerd wordt door een materiegebonden, intens 
koloriet. West twijfelt aan de kleur omdat ze voortkomt 
uit willekeurige stemmingswisselingen. Achteraf kiest hij 
in sculpturen en collages regelmatig voor bruin, oker, 
roze en geel. De werken op papier situeren zich in de 
rand van een uitdijende schilderkunst. Hij kleeft “cut 
out photographs” op ruw beschilderde oppervlakten die 
gefotokopieerd worden en opnieuw overschilderd worden 
met een dunne laag verf. Ze behouden de directheid van 
de sculpturen maar de ruwe iconografie met grove seksuele 
connotaties (jonge vrouwen zijn “fresh meat”) wordt 
getemperd door een aanstekelijk zuiders koloriet dat de 
“luxe, calme et volupté.” uit het gedicht “L’invitation au 
voyage” van Baudelaire tastbaar maakt. 

16.
Walter Swennen ontsnapt volledig aan oppervlakkige neo-
expressionistische duidingen. Swennen laat het dictaat 
en het programma van Francis Picabia definitief achter 
zich. Picabia’s chaos van ongecoördineerde posities is 
nog slechts een systeem en is bijgezet in de officiële 
kunstgeschiedenis. Inventiviteit en vrijheid zijn volgens 
Swennen verjaarde existentialistische begrippen. Hij 
is in zijn jonge jaren vriend en discipel van Marcel 
Broodthaers. Beiden debuteren als dichter. Woord versus 
beeld staat garant voor eindeloze manipulaties en 
ontwrichting. Op de uitnodiging voor een tentoonstelling 
in 1988 staat: “A horse! A horse! My kingdom for a 
horse!’ schreeuwde ik. Moeder schonk mij een ezel. Zo 
is het afgelopen. Misverstand, dus. Schilder geworden. 
BTW 505441165. Stilleven, landschap, groenten en fruit, 
paardenkop. Iedereen komen kijken. Braaf zijn. Walter 
Swennen”. 
Alleen iemand die tot zijn vijf jaar in het Nederlands 



is opgegroeid en daarna plots ondergedompeld wordt in 
een eentalige Franse cultuur maakt een werk als “Das 
Unbehagen in der Kultur”, 2009 waarop in grote letters 
geschreven staat: Rubince, Mèmelinque, Breuguèle, 
Rambran. In een interview uit 1984: « On n’est jamais 
limité dans les images … ce sont des restes d’histoires, 
enfin … c’est jamais symbolique … enfin, il n’y a pas 
de signification particulière … je n’ai pas du tout de 
respect des images … parfois je suis en panne … alors je 
recours à des trucs ». Een truc bestaat erin kinderen 
hun tekeningen te ontfutselen; een andere methode 
is bestaande beelden (strips, reclame, advertenties, 
brochures, illustraties uit kunstboeken, tijdschriften en 
kookboeken, enz.) uit te spelen in een permanente frictie. 
Verder zoekt hij woorden, begrippen en uitdrukkingen in 
vertaalwoordenboeken en speurt hij naar het equivalent 
ervan in een andere taal. De vertalingen verlopen zelden 
orthodox en ontlopen zinvolle semantische betekenissen. De 
betekenis van een woord is bovendien ook te bepalen door 
het gebruik van dat woord in de taal. “Ieder teken alleen 
lijkt dood. Wat brengt het tot leven? In het gebruik 
leeft het. Leeft en ademt het dan? Of is het gebruik zijn 
adem?” aldus Wittgenstein in Filosofische Onderzoekingen 
S. 432. Dit heeft tot gevolg dat woorden niet langer terug 
te voeren zijn tot een eenduidige betekenis, maar dat 
hun betekenis zo verscheiden en verschillend is als hun 
gebruik. taal- en realiteitsstructuur correleren niet meer 
volledig maar laten een speelruimte voor interpretaties 
toe. Bovendien desintegreert het beeld onder druk van 
allerlei tegenstrijdigheden en onder invloed van het 
geatomiseerde zelfbewustzijn. Via een subjectieve ordening 
toont Swennen juist de chaotische, onsystematische en 
onkenbare werkelijkheid waarin hij leeft als mens maar 
waarvan hij ook de altijd bedrogene blijft. 
Hij beperkt zich tot gevonden voorstellingen om er mee 
aan de haal te gaan. indien een automobielfabrikant 
besluit de zuigers van speculaas te maken en de wielen 
van chocolade, dan zal het voertuig bij Swennen toch 
kunnen rijden. 
In het avontuur van het schilderen weigert hij een 
nauwkeurig plan. er wordt overgeschilderd, uitgeveegd, 
dichtgeschroeid. Informele partijen evoceren storingen. 
Afwijkingen en aarzelingen stollen in de verf. 
achter de ludieke, ironische voorstellingen schuilt een 
opvatting over “substantie” van Spinoza. Het bestaan wordt 
niet geleid door een autonoom menselijk subject, maar kan 
op geen enkel vastliggend fundament of patroon (grondslag 
of kern) steunen. Spinoza wijst op de onmogelijkheid op 
alle terreinen van de kennis en kunst klakkeloos dezelfde 
methoden toe te passen. De weg tot kennis is die van de 
ervaring, die echter slechts gebrekkig is. Het doel is 
de dingen, de wereld en onszelf in de “substantie” (ooit 
aangeduid met God) te erkennen. Materie en geest zijn twee 
wijzerplaten van hetzelfde uurwerk. Spinoza biedt hiermee 
een oplossing voor het probleem dat lichaam en geest 
als twee totaal verschillende dingen worden gezien, die 
desondanks onderlinge relaties vertonen. 
als universitair gevormde psycholoog verkiest Swennen 
een substantie die an sich voldoende is. elk werk kent 



gedragingen en kenmerken zonder dat deze af te splitsen 
zijn van een basisidee over schilderkunst als substantie. 
Over het innerlijke dat als een morele kramp over het 
schilderkunstige discours ligt, zegt hij: “De waarheid 
ligt in de woorden. er wordt wel eens gezegd:’zo dom als 
een schilder’. Domheid is de naam van het reële waarmee 
het denken twist. Schilderen heeft te maken met het reële. 
ik houd me dus bezig met domheden. Sommigen denken graag 
aan verval, of aan steeds toenemende innerlijke leegte. 
Maar er bestaat geen innerlijke wereld. (Het is niet omdat 
men hoofdpijn heeft dat men nagedacht heeft – en misschien 
is dit ook zo bij de schilderkunst: men heeft gewoon pijn 
aan de ogen). Het is eenvoudigweg, hopeloos, komisch.” 
De tekeningen liggen ongeordend in een grote doos; het 
zijn probeersels, experimenten, ontsporingen, amper 
pogingen tot een uitroep, niet afgewerkte percepties, 
herhalingen zonder structuur, snelle krabbels en 
droedels. De schetsen vertonen grillige kleuraccenten door 
het gebruik van minderwaardig papier en leeglopende rode 
en blauwe bic. Door lidwoorden, naamwoorden, werkwoorden 
in bijwoordelijke uitdrukkingen te rangschikken, het 
oppervlak in te vullen, aaneen te schrijven, vol te 
kalken, weg te wissen, te laten interageren kan hij de 
tekening ontwrichten en het harmonische beeld loslaten. 
Na het overlijden van zijn echtgenote in 2008, zegt 
Swennen: “la peinture s’en fout pas mal de l’état d’âme 
du peintre”. Met een gevoel van plaatsvervangende 
schaamte en verlegenheid stelt hij vast dat de productie 
explorerend voortschrijdt. De schilder vecht met de 
‘gevonden motieven’ om het beeld in een weerbarstig 
evenwicht te houden. Hij kiest als drager hout, 
papier, mixed media, karton, aluminium, metaal, PVC, 
bubbelplastiek, glas, skai, cardboard, vezelplaat en doek.
Swennen spot met de talloze boutades van kunstenaars 
over het communicatieve karakter van hun werk. Dit zou, 
althans volgens het populistische participatiediscours 
vandaag de dag, juist een kenmerk zijn van kunst. De 
kunstenaar distantieert zich van het eigen werk en de 
toeschouwer moet het werk invullen, betekenis toekennen 
naar eigen goeddunken. Hij, de toeschouwer, maakt het 
werk compleet dank zij “participatie”, een begrip dat het 
uitstekend doet bij politici en curatoren. Swennen zoekt 
een uitweg uit deze ‘aporie’ die stelt dat een kunstwerk 
ophoudt te bestaan wanneer het niet waargenomen wordt. 
In een interview met Hans Theys:”Het artistieke wezen 
van het kunstwerk vloeit voort uit zijn oorzaak, namelijk 
de kunstenaar. Het is een kwaliteit die voortvloeit uit 
het feit dat het voorwerp in kwestie gemaakt werd door 
een kunstenaar. Het esthetische wezen van het kunstwerk 
is daarentegen een aparte kwaliteit, die voortvloeit 
uit de blik van de toeschouwer. Dit lijkt me een nuttig 
onderscheid omdat het elke vorm van dubbelzinnigheid 
uitsluit. Het voorkomt dat je een schilderij moet 
herleiden tot wat het is voor een toeschouwer, namelijk 
een beeld. Het voorkomt idiotieën zoals de uitspraak dat 
het de toeschouwer is die het schilderij maakt. (…) Weet 
je, de filosofen weten nog niet wie het schilderij maakt, 
de toeschouwer of de kunstenaar, maar wat ik wel weet is 
dat de persoon die het schilderij maak verantwoordelijk 



is voor elke vierkant centimeter. Op dat vlak voert de 
toeschouwer echt geen zak uit”. 
Swennen creëert beeldende ideeën die verweven zijn met 
bespiegelingen over wat een schilderij nu feitelijk is. De 
arbeid van het geheugen vertaalt zich in het samenvoegen 
van heterogene en anachronistische elementen. “Het ideale 
voor mij zou zijn dat het hele universum vervat zit in het 
schilderij. Titiaan heeft gezegd: ‘Niets mag aan het doek 
ontsnappen’.”

17.
René Daniëls geldt als een van de exponenten van de 
schildersexplosie van de late jaren zeventig. In zijn 
eerste werken ontdekt men onmiddellijk het verschil; 
hij noemt zijn werk een “beeldend dichten”. Met een 
milde humor zoekt Daniëls naar een houding waarbij hij 
tijdens het schilderen het denken visualiseert. De omvang 
van het project wordt zichtbaar in stralende heldere 
doeken waarbij de relatie tussen taal en beeld, titel 
en schilderij essentieel is. Hij treedt hiermee in de 
voetsporen van Duchamp die als eerste het onontgonnen 
gebied tussen literatuur, beeldende kunst en het 
dagelijkse leven analyseert. In het spoor van Francis 
Picabia, René Magritte en Marcel Broodthaers moet volgens 
Daniëls een schilderij enigmatisch en voor meerdere 
interpretaties vatbaar zijn. Broodthaers verklaarde dat 
de vormentaal zich dient te herenigen met de woordtaal. 
Mogelijke interpretaties zijn daarom des te talrijker daar 
ze noodgedwongen onvolledig zijn. Er bestaat enkel een 
provisorische finaliteit; deze is noodzakelijk maar altijd 
onvoldoende zoals Delacroix en Manet al wisten. 
In 1985 verandert het werk en ontstaat er een evenwichtige 
compositie in zuivere kleuren en een lichte geometrische 
tendens dankzij het motief van een perspectivische 
ruimte; de strikjes. De strikjes zijn niets anders dan de 
driedimensionale ruimte gevormd door een frontale muur 
en twee schuine zijmuren. De schilderijen zijn gekleurde 
parallellogrammen die, veelvoudig over elkaar geschoven, 
herinneringen oproepen aan de muzikaliteit en poëzie van 
Blinky Palermo. Het absolute beeld van de abstractie wordt 
geweigerd wegens zijn idealisme. Het ontbreekt de kunst 
nu eenmaal aan een alomvattende rechtvaardiging. Daniëls 
duidt op de permanente dubbelzinnigheid en onbepaaldheid 
van ruimtelijke vlakkenmanipulaties. In 1986 maakt hij 
lentebloesemschilderijen. Langs ruw geschilderde takken 
schrijft hij titels van de werken vanaf zijn academietijd 
tot dat jaar. Men denkt aan een nieuw begin verborgen 
in de opsomming van het voorafgaande. in een andere 
lentebloesem, waarbij het beeld lijkt op een boom die 
tegen de blauwe lucht afsteekt, staan woorden in het 
Swahili, die ongelofelijke smeltkroes van talen. De vele 
betekenissen van deze taal laten zich niet in kaart 
brengen.
De verfhuid lijkt op een dun vlies met een transparantie 
die de verfijnde methode aanschouwelijk maakt. Het werk 
van Daniëls is lumineus als in een lichtprojectie. Zoals 
alle goede schilderkunst brandt het zich op het netvlies 
en hecht het zich vast in het geheugen.



18.
Het continueren van een nationale identiteit krijgt 
bedenkelijke proporties bij een jongere generatie. Zowel 
de transavanguardia als de neue Wilde (een geuzennaam) 
populariseren een nationalistisch en provincialistisch 
identiteitsdenken. In de filosofische antropologie staat 
identiteit voor een menselijke conditie van het ik. Het 
ik valt samen met zichzelf en is aan zichzelf identiek 
(gelijk). Identiteit ontstaat in deze betekenis als 
resultaat van een proces van identificatie waarin het 
ik zichzelf opricht (constitueert) tot een “eigenheid” 
of “gesloten entiteit”. De identiteit van het met 
zichzelf samenvallen - of aanwezigheid of bij zichzelf 
aanwezig zijn - is verwant aan de Nazi-ideologie. Het 
differentiedenken van Derrida en Deleuze benadrukt “het 
primaat van het verschil”(differentie) tegenover de 
identiteitsfilosofie of het eenheidsdenken van de westerse 
filosofie. De deconstructiefilosofie (samenstelling van 
destructie en constructie) problematiseert deze statische 
– in rust verkerende – conceptie van het ik. De statische 
opvatting van identiteit biedt geen ruimte aan een meer 
dynamische conceptie waarin het ik pas door en in de 
differentiële relatie met de ander een meestal tijdelijke, 
momentane en veranderlijke identiteit verkrijgt. Alle 
verschijnselen tot een en hetzelfde principe herleiden, 
zodat ze binnen een alomvattende eenheid passen, 
verduistert en troebleert de werkelijkheid en de 
menselijke existentie. Een denken dat de weerbarstigheid 
van het andere (alteriteit) en dat wat verschilt, 
onderzoekt en ter sprake brengt, is daartoe optimaal 
geschikt. 

De jonge schilders van de jaren tachtig rebelleren 
tegen het anti-schilderkunstige purisme van Mimimal en 
Conceptual art en proberen zich daardoor historisch te 
situeren. Ze oriënteren zich op genres als graffiti, de 
striptekening, de punkscène, kitsch en camp en verklaren 
zich de erfgenamen van het historische expressionisme. 
alles wordt onderworpen aan een pulserende en sterk 
filmische blik; kadreren, focaliseren, interne bewegingen 
in het plan, zoomen, panoramische blik. lichamen, 
lichaamsdelen en andere elementen dijen uit of krimpen 
in op volstrekt onvoorspelbare wijze binnen de ruimte 
van het schilderij. De wilde schilders geloven dat veel 
onbenut gebleven is in de schilderkunst. De traditie 
dient zich niet aan om gekoesterd te worden maar om ze te 
parafraseren. 
Toch ontdekt men in dit wilde, vrije schilderen al 
snel tekens van regressie. Ze perverteren juist elk 
verlangen naar een ware stijl hoewel ze ouderwets 
hun “authenticiteit” opeisen. Doch in tegenstelling 
tot Picabia, die koos voor een anti-schilderkunstige 
impuls en spotte met modernistische utopieën, geloven 
ze in het herstellen van het ideaal van het modernisme 
door een dictatuur van de schilderkunst. trouwens 
“bad painting”, uitmuntend in pastisches, parodieën, 
persiflages en clichés is ook schilderkunst. Het schilderen 
overleeft dus, voor amper drie jaar, de zoveelste 
doodverklaring. Er schuilt een pijnlijk dilettantisme in 



de exhibitionistische snelheid en virtuositeit. Misschien 
is in deze herontdekking juist de totale zinloosheid 
zichtbaar. Adamski van de “Mülheimer Freiheit” (met Dahn 
en Dokoupil) verklaart achteraf dat indien ze met deze 
schilderijen geen succes hadden gehad, ze onmiddellijk 
met schilderen waren gestopt. Dit cynisme merkt men 
ook bij David Salle (volgens Daniëls een schaamteloze 
plunderaar van Polke) en Julian Schnabel. Elke natie heeft 
zo zijn wilden. In Frankrijk is er “La Figuration Libre” 
met Hervé di Rosa en Robert Combas; Italië heeft zijn 
transavanguardia met Clemente, Cucchi, Chia, Paladino. 
nederland pronkt met Rob Scholte, Hans Van Hoek, toon 
Verhoef, Floor van Keulen, e.a. terwijl echte schilders 
die ertoe doen als Marlène Dumas en René Daniels, hun 
oeuvre consequent uitdiepen.

19.
Raoul De Keyser was een minzame man met een scherp 
oordeel. Bij hem verliep het schildersproces via een grote 
technische vaardigheid gekoppeld aan een ondermijning 
van wat wij als beeld aanvaarden. Hij bouwde langzaam 
aan concrete composities door het schilderen stilaan 
af te leren en daarna opnieuw aan te leren alsof hij 
de eerste mens was die verf op doek brengt. Hij keek 
met een arendsblik naar schilderkunst waarin hij zocht 
naar nuanceringen en ambivalentie. In zijn doeken worden 
rationele en emotionele vermogens van een mens verzwolgen 
en verteerd door een “doorvoeld denken”. Een werk bezit 
meer facetten dan men denkt. Zonder in een storende 
psychologisering te vervallen is deze schilderkunst de 
uiting van een hedonisme. Het schamele ontdubbelt zich 
in het schitterende. De wolkenstudies van 1967 zijn 
niet schatplichtig aan Raveel maar aan de amerikaan al 
Held wiens tentoonstelling De Keyser zag in 1964 in het 
Stedelijk Museum Amsterdam.

De Keyser bezat een frappante zintuiglijkheid en een 
historisch gericht geheugen. Hij spendeert in 1978 niet 
enkel een voormiddag in de tentoonstelling Jasper Johns 
in Museum Ludwig, Josef-Haubrich - Kunsthalle in Keulen. 
De twee uren in de voormiddag zijn slechts een opwarming 
voor de intense analyse van elk werk afzonderlijk, die 
na de middag, tot sluitingstijd, plaatsvindt. Ik heb 
niemand zo grondig naar een doek met verf zien kijken. 
Alsof hij beeld, huid, motief en gelaagdheid van Johns’ 
schilderijen definitief wil afgrazen en opslaan als een van 
zijn referentiepunten. De Amerikaanse vlag, 1954 van Johns 
is een rechthoekig doek ter grootte van een echte vlag 
waarop rode en witte horizontale strepen zijn geschilderd 
met in de linkerbovenhoek een kleine blauwe rechthoek. 
Het illusionistisch karakter van de schilderkunst 
laat zich niet verenigen met de werkelijkheid. Daarom 
accentueert Johns het verschil tussen het illusoire van 
de afbeelding en het concrete schilderij als ding. De 
smeuïge, licht impressionistische verftoets toont het ding 
als een samenspel van spieraam, linnen, verf en actie.
De Keyser kijkt eveneens naar de huid en de rand van 
een doek omdat het realisatieproces daarin versluierd of 
zichtbaar wordt. Tevens bezit een schilderij objectwaarde. 



Het zijn dingen (om te koesteren) tussen de andere dingen. 
Hij gelooft niet in een absolute en laatste objectiviteit 
maar erkent dat iedere observatie altijd onlosmakelijk is 
verbonden met de positie en de situatie van de observator. 
Hoe abstract de werken soms zijn, uiteindelijke gaat 
het om een verkenning van de waargenomen wereld. De 
verschillende delen van het doek worden bekeken vanuit 
verschillende gezichtspunten. Niemand staat op gelijke 
afstand van de dingen daar het absolute gezichtspunt van 
de klassieken zonder lichaam, zonder ruimtelijke situatie 
- “De Pictura” van Alberti - niet bestaat. De ruimte 
van het schilderij is een ruimte, waarin wij ook zijn 
gesitueerd, die dicht bij onszelf blijft en waarmee we op 
organische wijze zijn verbonden. Wij verhouden ons niet 
afstandelijk tot de ruimte – wij zijn geen lichaamloos 
subject, maar  we zijn met de ruimte verbonden omdat we 
haar bewonen en haar erkennen als een bekende omgeving.
De Keyser accepteert dat er in de waarneming op een 
bepaalde wijze wordt geredeneerd. De vitale verplaatsingen 
van vlakken en wazige onbestemde kleurvelden geschieden 
in het platte vlak. Men ziet de activiteiten van het 
schilderende lichaam als een parallellisme aan het feit 
dat we gedoemd zijn voort te bewegen door de ruimte. De 
idee van een homogene ruimte die in haar geheel gegeven 
is, wordt bij De Keyser vervangen door de idee van een 
heterogene ruimte (de heterotopie met haar vele ruimten) 
waarin iedere kwaliteit een affectieve lading kan bezitten 
omdat ze in relatie staat met andere zintuigen. 
Daarbij komt een verlangen relatieve mislukkingen als 
geslaagd te doen herrijzen. Soms lijkt het alsof hij 
het perspectief verkwanselt en er een zwevend vlak 
binnendringt. toch is dit oeuvre niet tragisch. De 
toeschouwer ondergaat een huivering bij zoveel durf 
en verbeeldingskracht waarbij het uitbannen van de 
referenties aan de werkelijkheid soms noodzakelijk wordt 
om een storende anekdotiek te neutraliseren. 

indien het waar is dat een kunstenaar zich doorgaans 
met één probleem bezighoudt dan kan men het probleem 
van Raoul De Keyser omschrijven als het zoeken naar 
een “open” schilderkunst. Het adjectief “open” bezit 
de betekenis die Umberto Eco hanteert; een open werk 
stelt een reeks variabele interpretaties voorop omdat 
het kunstwerk gestructureerd wordt door verschillende 
elementen, die in wederkerigheid elkaar opheffen of 
ondersteunen. In de laatste tentoonstelling bij leven (in 
Berlijn) hing trouwens een werk met de titel “Open End”.
een reden voor die openheid kan gezocht worden in het 
verlangen een definitief resultaat te vermijden; althans, 
wanneer men denkt aan de gesloten harmonieën van een 
klassieke esthetica. Hij toont een bestendig wantrouwen 
ten overstaan van een gefixeerd, statisch beeld. In het 
gunstigste geval impliceert elk schilderij niet alleen 
extra artistieke deducties en connotaties maar tevens de 
kernvraag naar wat schilderkunst is. De vraag verkrijgt 
een oplossing in een geschilderd commentaar op de 
recente schilderkunst waarin modellen als Al Held, Jasper 
Johns, Jean Brusselmans, Jim Dine volledig oplossen en 
verdwijnen. De Keyser werkt bedachtzaam en empirisch; het 
is de verf en het spoor die de ultieme leidraat vormen 



voor het schilderen. 
De Keyser schildert abstract. Hij tekent en schildert 
vormen en structuren die telkens opnieuw inspireren tot 
tekenen en schilderen. 
er ontstaat een proces van corrigeren, aanpassen, 
bedekken, uitwissen, overlappen, overschilderen. 
Wat er in een schilderij gebeurt, behoort tot de 
specifieke geschiedenis van het schilderij. Vergissingen 
(bestaan er in dit werk beslissingen die irrelevant 
zijn daar elke “beweging” op termijn functioneert?) 
en aarzelingen worden niet weggemoffeld maar krijgen 
een intentionele kwaliteit. De Keyser is ook geen 
expressionist. Emotionaliteit betekent dat de 
discontinuïteit in schriftuur en compositie eventueel als 
metafoor geldt voor een psychische identificatie.

In de voorbije twee decennia groeit De Keyser uit tot 
een internationaal succesrijk kunstenaar met werk dat 
zindert van energie en vindingrijkheid. Het werk toont 
een meer ontspannen houding tegenover de werkelijkheid 
die hem toelaat meer dan één antwoord te formuleren. 
Als polyvalente geest weigert hij de eenduidigheid 
van schilderkunstige vraagstukken. Hij verdedigt de 
ambivalentie in “alles wat het geval is”. Hij weet wat 
zijn ambacht inhoudt, met de onvermijdelijke begrenzing en 
de ironie van het métier, maar gelooft in veelbelovende 
alternatieven. Doordrenkt van de tijd experimenteerde hij, 
als een ingewijde, steeds verder met de zelf ontgonnen 
rijkdom. In een permanente verheldering en verdichting 
bewijst hij, als een loods op de oceaan van de kunst, hoe 
schilderkunst een wereld wordt met bewoonde betekenissen. 

20.
“Mijn afschuw – mijn vrezen, mijn beangstiging – bezweer ik 
zoals Goya die zijn ontzetting moest vormgeven om haar te 
overleven, om zich ervan te reinigen. (…) Schilderen zal 
zijn: van al wat ik ben en leef, van mijn anekdote, een 
werkelijkheid te maken.”
Met Philippe Vandenberg betreden we een wereldbeeld 
waarin, althans voorlopig, de mens nog het 
antropocentrische middelpunt is. Hij werd begin van 
de tachtiger jaren bekend met ruige schilderexplosies; 
eerst in een eerder somber en daarna elegant oplichtend 
koloriet. Hij had succes met deze fraaie, lyrische, 
doorwrochte schilderijen maar werd al te lang, volgens de 
kunstenaar, geassocieerd met dit ogenschijnlijk ‘gelukkig’ 
makend werk. 
In 1988 breekt hij bruusk met de productie. Hij 
overschildert oud werk met een harde figuratie. De 
galeriste in New York - Guggenheim Museum kocht een werk 
- is verbijsterd en ontzet en laat de schilder vallen als 
een baksteen. Hij schildert voortaan figuratieve taferelen 
waarin een bizarre stoet, bestaande uit schedelboorders en 
geweldplegers, een anarchistische verbeelding propageren. 
De kunstenaar doet geen toegevingen meer. Hij vindt 
zichzelf opnieuw uit in een sadistisch, vernederend - 
omdat hijzelf vernederd is - en monsterlijk universum. Het 
exces wordt tot in het extreme doorgevoerd. Hij kent geen 
onderscheid tussen stijlen want “na Ingres werden naakt en 



vlees flauwekul. Na Soutine landschap en modder rotzooi”. 
Het onderscheid tussen stijlen is irrelevant.
Er verschijnen hakenkruisen, koppen van Hitler, 
Arafat, kolonel Kadhafi en terroriste Ulrike Meinhof, 
schaamteloos parende koppels, groteske taferelen die een 
huiveringwekkende, op drift geraakte werkelijkheid tonen. 
Tijdens het diner van de opening in Forum Gallery in 
Oostende (1990) zijn o.a. Joodse collectioneurs ontzet en 
geaffronteerd. De verkoop stopt onmiddellijk. 
Vandenberg ontdekt in de verschillende crisisperiodes 
dat schilderen veel meer is dan verf op doek smeren. Wat 
valt er nog te doen? “De huid. De obsessie van wat er 
achter de huid van het schilderij gebeurt. De onzichtbare, 
maar verblindende aanwezigheid achter de verfmaterie 
doorgronden.” Hij ontdekt een maatschappelijke dimensie 
die verdrukkend werkt: het dirigisme van galeristen, 
curatoren en collectioneurs beschouwt hij als een kanker 
die in de maatschappij aanwezig is en een afspiegeling 
is van nog grotere machten. De plotse verwoesting en 
implosie van zo’n schilderstalent wordt verkeerd begrepen. 
Vandenberg verdwijnt vanaf 1990 in de woestijn.
“Mijn zoektocht is het creëren van een andere orde; in 
zekere zin orde scheppen in de chaos die ik steeds opnieuw 
veroorzaak door mijn grenzen, of liever de grenzen van het 
schilderij te verleggen, mijn veiligheid te vernietigen, 
mijn ‘point de vue’ te veranderen. Mijn kooi is een 
mesthoop. Een werkelijk schilderij kan niet chaotisch 
zijn, want chaos verlamt, ontkracht het beeld. Chaos is de 
vernietiger van de eenvoud, en eenvoud is kracht.”
Hij ontwikkelt in de jaren negentig een oeuvre waarin de 
obsessieve aandacht voor het lichaam in alle mogelijke 
houdingen en standen centraal staat. De kruisigingen 
van 1979-1980 tonen spichtige figuren die, in deze oude 
ceremoniële ritus, overgeleverd zijn aan een ondraaglijk 
lijden. De spasmen van de fysieke foltering vindt 
uitdrukking in een sombere opake materie. Het offer en 
de beproeving zijn strikt persoonlijk. Toch ontstaan er 
identificaties: « petite gueule de nègre, petite gueule de 
Philippe, petite gueule de Jésus ». 
Hij wordt beschuldigd van het cultiveren van slechte 
smaak. niet alleen de voorstellingen getuigen van 
“slechte smaak” maar vooral in de manier waarop ze zijn 
geschilderd. Hij gebruikt vale, vulgaire kleuren, men 
ziet vlekken en spatten, veel signaalachtige tekens en 
het schrift met onzinnige, kwetsende en provocatieve 
boodschappen. Hij tekent in het schilderij. Maar de 
academisch goedgeschoolde tekenaar die naar levend model 
werkt, verandert in een neger - die catastrofaal lijdt 
aan zichzelf en aan het leven. Zijn visie op de mens 
is pessimistisch. elke vorm van humanisme kreunt onder 
oorlog, vernieling en egoïsme. Het schilderij is het 
ultieme ijkpunt. Toch herinnert hij zich de uitspraak 
van de late Picasso die hij sterk waardeert: “Ik deed er 
een heel leven over om te leren tekenen als een kind”. 
Vandenberg duwt de schilderkunst over de rand van het 
toelaatbare. Deze nieuwe schilderkunst is rijk, veelzijdig 
en paradoxaal. Het schilderij wordt een slagveld maar 
tevens treedt er een verstilling in. De heftige taferelen 
verzoenen zich langzaam met gelaagde, bijna monochrome 
abstracties. Het schilderen dicht vele wonden. 



21.
Zijn collega Marc Maet ondergaat hetzelfde lot. 
Hij verschijnt als een meteoor op de scène en wint in 1982 
de Europaprijs voor Schilderkunst van de stad Oostende, 
toen een internationaal gebeuren dat respect afdwingt. 
na een generale repetitie voor de Documenta iX in ‘Ponton 
Temse’ (1990) weigert Jan Hoet de geselecteerde Maet 
te tonen in Kassel. Het betekent het einde van een 
carrière. Maet schildert van dan af als een ontgoocheld, 
gekwetst persoon. De afwijzing stimuleert hem om in 
volledige afzondering een intelligent, indringend oeuvre 
uit te bouwen. Hij gaat in de leer bij Magritte en ontdekt 
een spirituele dimensie tussen kleur, beeld en tekst.  
Bepaalde uitspraken wijzen op ironische distantie maar 
aan andere teksten en titels kleeft zelfbeklag en 
rancune. Hij beschuldigt de stamelende kunstcriticus, 
de domme curator van wangedrag zoals in “De onthoofde 
schilder”, 1997. In “Vanitas” van 1997 schrijft hij op en 
rond vier knekels “kop, vie d’ange, carotte, Marcel, René, 
twist, inouï, los cojones del Perro, la nuit, l’amour 
se cache”. Hij schildert de onverschilligheid van een 
schaamteloos universum. Marc Maet geloofde oprecht in 
de kracht van de schilderkunst. Jammer genoeg overschatte 
hij meer dan waarschijnlijk zijn tegenstanders.
Voor Philippe Vandenberg en Marc Maet, die collega’s 
en vrienden waren, valt het doek veel te vroeg.

22.
Michael Krebber is een van de betaalde assistenten van 
Kippenberger. Hij wordt de kritische buddy en scherpe 
observator die werken van Kippenberger selecteert die nu 
erkend worden als de betere werken. Krebber versnelt of 
vertraagt de ontwikkeling van ideeën daar Kippenberger 
een neiging bezit tot overproductie.  
Hij is amper 58 jaar en wordt merkwaardig genoeg 
beschouwd als een éminence grise. Hij is als schilder 
en theoreticus werkzaam aan de Staatliche Hochschule in 
Frankfurt. In die functie verkrijgt hij een grote invloed 
op talrijke jonge kunstenaars die de absurdistische 
en paradoxale dialoog sterk op prijs stellen. De 
schilderkunst van Krebber wijkt sterk af van de hang naar 
een klassieke picturale kwaliteit. Hij zoekt naar externe 
en interne projecties en een doorgedreven onthechting. Hij 
onttrekt zich aan de regels door een formele articulatie 
waardoor hij zich continu anders en elders positioneert. 
Deze dandy werkt defensief en formuleert in paradoxen. 
Schilderkunst bestaat niet meer in de verf maar in een 
denken over de gefixeerde identiteit van het beeld. 
Hij heeft het niet over “Malerei”; hij meandert rond in 
“Bilder”. Wat de filosoof Peter Sloterdijk “Mobilmachung” 
noemt (het aanzetten tot activisme), vertaalt hij in 
onorthodoxe manoeuvres geïnspireerd door Broodthaers. 
Hij kopieert Polkes tekeningen met palmen en flamingo’s. 
Hij noemt zich schilder. Toch weet hij dat het schilderen 
bevrijd moet worden van zijn macho en mystieke aureool met 
die nefaste nadruk op geheimzinnigheid en obscurantisme. 
In 2003 toont hij “Flaggs (Against Nature)”; het zijn 
zestien werken in textiel op spieraam met eenzelfde 
afmetingen en in geometrische patronen met een beperkt 



koloriet. tussen deze werken hangt een galopperend paard 
“Mr. Teste” in grijswaarden en eveneens in textiel. 
Alles wat hij doet, spant hij op het houten spieraam om 
de status van schilderkunst te simuleren. Het chassis 
verleent een collage of een krabbel de status van kunst. 
Het is een schilder die geen materiële verplichting 
respecteert. De motieven zijn ontleend, abstract en 
uitvergroot. “Mein frieden mit der Kleinkunst” is een 
reeks textieldoeken waarop telkens een monochroom 
witte ruit geschilderd is. In de tentoonstelling “Here 
it is: The Painting Machine” gebruikt hij industrieel 
geproduceerd textiel op een spieraam in talrijke 
variërende kleuren zonder meer.
Krebber wil geen schildersbeest zijn en uit ideeën over 
schilderkunst zonder spektakel. Hij visualiseert    
de distantie van een plastische denker. Schilderen dient 
een “open format” te zijn tussen zovele andere media.

Epiloog

De toegelichte schilders vertegenwoordigen voor mij 
de kwintessens van de schilderkunst in de jaren zestig, 
zeventig, tachtig en ver daarna. Zij verbeelden wat men 
vroeger de ziel van de schilderkunst noemde. 
De gedachte van een wereldziel, waarbij de wereld als
een bezield organisme wordt opgevat, geldt nog even voor 
de schilderkunst. uiteraard is over het strikte dualisme 
van lichaam en ziel (geest) veel strijd. 
De opvatting van de ziel als een substantie wordt 
bestreden en de empirische psychologie verkiest een 
“Psychologie ohne Seele”. Schilderkunst is een meanderend 
omcirkelen van bewustzijnsverschijnselen zonder dat aan 
de ziel een metafysisch zielsbegrip ten grondslag ligt. 
De ziel duidt op de hevigheid die in de zinnelijke 
ervaring gevonden wordt. Daar de natuur zich weinig 
stoort aan het geluks- en genotsverlangen van de mens, 
opteer ik voor een beleven van een hedonisme 
in de schilderkunst. Het is een verdedigingswal 
tegen regressie en inspiratieloos pessimisme.

Wim Van Mulders
winter 2013





van de geschiedenis en dus ook van de 
geschiedenis van de kunst in de hand…
In het tweede deel gaan we tento-
strategisch op een vrije manier om met 
de kunst, die vanaf het midden van 
de jaren zeventig evolueert naar een 
“tolerante” houding jegens figuratie.

Het begrip figuratie wordt in deze 
tentoonstelling op een ruime manier 
beschouwd – strepen die verwijzen 
naar architectuur of naar een detail uit 
de natuur zijn ook, “andere”, relevante 
en subtiele figuratieve verwijzingen 
naar de werkelijkheid. Omwille 
daarvan en omwille van redenen van 
“bruikleen” tonen wij eerlijkheidshalve 
van bepaalde belangrijke kunstenaars 
een collage, een print of een sculptuur 
waarin de geest van hun artistieke 
bezigheid, huist.  
Wij hebben dit deel van “About Waves” 
opnieuw opgevat als een suite van 
een aantal “kamers”, waarin werken 
met verre of “ver-dichte” picturale 
affiniteiten worden samengebracht. 
Soms zijn die affiniteiten zeer 
tegengesteld en ook tegensprekelijk. 
Net dat maakt de cultuur van het kijken 
interessant en soms ook een beetje 
polemisch en extreem.
Het is aan U, beste toeschouwer, 
om een visueel parcours uit te 
stippelen waarin schoonheid, irritatie, 
verwondering, ontkenning en zelfs 
bewondering een plaats in het oog en 
het hart kunnen opeisen .

In About Waves brengt Museumcultuur 
Strombeek/Gent een subjectief, 
historisch overzicht van interessante 
schilderkunst met de meest gekleurde 
en verschillende uitgangspunten en 
intenties.
In het eerste deel “Het Ding” 
probeerden we aan de hand van een 
fijne selectie werken uit S.M.A.K. 
en verschillende privécollecties, 
(hoogstens) te tonen hoe kunstenaars 
in de jaren zestig en het begin van de 
jaren zeventig gretig op zoek waren 
naar de essentie van de schilderkunst. 
Dat gebeurde via research, ironie, 
contemplatie, analyse en een zoektocht 
naar de “uitwerking” van lijn en kleur 
op een drager. Niet zelden waren het 
begrippen als distantie en discretie 
die de schilderkunst aan zet en aan de 
praat hielden. De ballast van het geruis 
van het leven was voor een ogenblik 
letterlijk weggezuiverd. Het spreekt 
voor zich dat een stevige tegenreactie 
verwacht kon worden.
Toch, en dat wordt op een heel 
duidelijke en heldere manier uit de 
doeken gedaan in de nieuwgeschreven 
en uiterst precieze en inzichtelijke tekst 
van kunstcriticus Wim Van Mulders, 
is het onverstandig om over kunst 
in algemeenheden en categorieën te 
denken en te schrijven. Nuances en 
het “verzwijgen” van het werk van 
kunstenaars die naast de mainstream 
werkten, werken een gekleurd, 
onvolledig en dus ten dele vals beeld 
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In Het Kabinet komt het werk van 
de zogenaamde neo-expressionisten 
aan bod met kwalitatief werk van 
de oudere generatie: Georg Baselitz, 
A.R. Penck, Markus Lüpertz en, niet 
te vergeten, een formidabel werk 
van Gerhard Richter – wiens werk 
naast dat van Daniel Buren, Walter 
Swennen en Raoul De Keyser als 
een rode draad door de drie delen 
van “About Waves” loopt  – dat 
nooit eerder in België getoond werd. 
Bemerk dat in het kabinet een werk 
van Markus Lüpertz OP het groen-
witgestreepte papier van de Franse 
kunstenaar Daniel Buren hangt.

Een schilderij van de Duitser Bernd 
Koberling kijkt mee ... Ook hij 
behoorde tot de historische groep 
Duitse kunstenaars die de figuratie in 
de jaren zestig en zeventig aanhield. 
Deze historische kunstenaars 
kijken letterlijk uit op een aantal 
representanten van de zogenaamde 
“Heftige Schilderkunst”, die in het 
begin van de jaren tachtig met veel 

rumoer furore maakten, met werk 
van de Duitsers Rainer Fetting en 
Elvira Bach. Verderop in de expo 
kom je nog een monumentaal werk 
tegen van de Italiaanse kunstenaar 
Mimmo Paladino die met vele 
anderen in Italië, zoals Francesco 
Clemente, Sandro Chia of Enzo 
Cucchi, eveneens in het begin van de 
jaren tachtig ophef maakten onder 
de noemer “Transavanguardia”. 
De Heftige Schilderkunst, een 
voornamelijk Duits fenomeen, 
en de meer ingetogen en naar 
de antieke roots teruggrijpende 
Italiaanse Transavanguardia waren 
de twee gangmakers van een golf 
van zogenaamde bevrijdende 
schilderkunst in Europa. 
In “About Waves” beperken we ons 
noodgedwongen tot Europa, maar 
in de V.S. waren op dat moment ook 
heel wat kunstenaars aan de slag, 
zoals Andy Warhol-protegé Jean-
Michel Basquiat en Julian Schnabel, 
die op “hun” ontketende manier de 
verf de vrije loop lieten... 



Op de buitenste muren van de 
tentoonstelling presenteren we werk 
van een beperkt aantal Belgische 
kunstenaars die toen in het zog van 
de “bevrijde” verf, een schilderkunst 
pleegden die de hype overstijgt en de 
datering overleeft. Het gaat om werk 
van Mark Maet, Philippe Vandenberg, 
Walter Swennen, Willy Van Sompel, 
Narcisse Tordoir, Damien De 
Lepeleire en van Guy Van Bossche.
In deze expo zijn twee accenten 
geprogrammeerd. Een meer intieme 
ruimte is gereserveerd voor het 
werk van twee kunstenaars die in de 
jaren tachtig een heel specifieke en 
aparte plaats veroverden en vandaag 
doorgaan als regelrecht referentiële 
kunstenaars. Werk van de in 
Düsseldorf levende Thomas Schütte 
en van de Nederlandse kunstenaar 
René Daniëls worden hier bij elkaar 
gebracht en tonen respectieve 
kwaliteiten en gelaagd-insinuerende 
inhouden...

Een tweede, bonte “zaal” is 
bestemd voor kunstenaars die op 
een dwarse manier uitdrukking 
geven aan hun rebelse houding 
tegenover de marktgevoelige en 
zeer succesrijke vormen van Heftige 
Schilderkunst. Hier tonen we 
quasi nooit eerder getoond werk 
van Martin Kippenberger (een 
collage), een politiek ranzige print 
van Albert Oehlen, een sculptuur 
en zeer vroege en bijgevolg 
uitzonderlijke reeks van wijlen Franz 
West, een abstract-figuratief werk 
van het “schildersbeest” Günther 
Förg, een al even indrukwekkend 
doek van Michael Krebber (de 
meest ongrijpbare kunstenaar uit 

Duitsland), een provocatief werkje 
van Werner Büttner en twee kleine, 
vroege werken van de in Brussel 
levende Oostenrijkse kunstenaar/
wijnliefhebber Kurt Ryslavy.
Deel II van About Waves wordt 
een feest van vorm en kleur met 
onderliggende verhalen en/of 
ironische en heldhaftige “expressies” 
van het zich als mens en kunstenaar 
positioneren in de kommerloze wereld 
van de late jaren zeventig en tachtig.

Wannes Lecompte kijkt als jonger 
kunstenaar vanuit het observatorium/
de studiolo nauwkeurig toe op wat 
zich aandient in de tento-ruimte... 
Hij interageert ter plekke, in situ, 
en dus ook, zoals zijn voorganger 
Tom Jooris in deel I, op een efemere, 
verdwijnende artistieke wijze.

Veel wandel-en kijkplezier en, 
pas op, kom af en toe eens 
op uw passen terug!



MARc MAET
Meedrijvend op het elan van de neo-
expressionistische schildersbewegingen werd 
de rasschilder Marc Maet (1955-2000) in de 
jaren ’80 een rijzende ster in België. Zijn werk 
vermengt abstracte en figuratieve elementen, 
waarbij hij uit de hele kunstgeschiedenis 
put. Verwijzingen naar Francis Picabia, 
Kurt Schwitters, René Magritte en Marcel 
Broodthaers zijn herkenbaar, maar het zijn 
vooral de warme, intense kleurvlakken van 
Mark Rothko die een ontegensprekelijke invloed 
op hem uitoefenen. Dat is op de tentoonstelling 
zeer duidelijk in het werk “Groot stilleven met 
papavers” uit 1985. 
Toen de belangstelling voor zijn werk 
later afnam, begon hij in zijn werken met 
humor, cynisme of melancholie kritiek op 
de kunstwereld te uiten. De narrenkap dook 
in zijn werk regelmatig op als symbool van 
de tentoonstellingsmakers die de macht in 
de kunstwereld hadden overgenomen. De 
kunstenaar zou die opportunistische, weinig 
integere kunstwereld steeds meer mijden en 
een eigenwijs pad volgen waarin enkel nog de 
kunst telde. Teleurgesteld maakte hij uiteindelijk 
een einde aan zijn leven, net als Philippe 
Vandenberg.

PhIlIPPE vAndEnbERG
In de jaren ‘70 breekt Philippe Vandenberg 
(1952-2009) zijn studies in de letteren en de 
kunstgeschiedenis af om zich volledig toe 
te leggen op de praktijk van het schilderen. 
Olieverf wordt zijn materiaal, omwille van 
de diepte en de trage manier van werken. Na 
aanvankelijk eerder klassiek figuratieve werken 
te hebben gemaakt, met het vrouwelijke naakt 
als belangrijkste motief, volgt in de jaren ‘80 
een radicale stijlverandering en evolueert zijn 
werk naar politiek en maatschappelijk 
geëngageerd werk. 
Voor Vandenberg vraagt elk nieuw werk de 
vernietiging van het vorige, wat leidt tot de vele 
en vaak onbegrepen (thematische en stilistische) 
breuken in zijn werk. Zo wordt de klassiek-
figuratieve periode gevolgd door een periode 
waarin alle figuratieve elementen wijken voor 
werk in het teken van deconstructie. In de 
jaren 1983-1985 volgt dan weer een periode 
van een nieuw soort gewelddadige figuratie. Er 
ontstaan cycli van “Gevechten”, “Offers” en 
“Onthoofdingen”. Daartoe behoort ook het hier 
getoonde werk “Gevecht II”. Het oeuvre van 
Philippe Vandenberg is een aanklacht tegen de 
wreedheid van de mens en kwam tot stand in 
een onafgebroken gevecht met de schilderkunst, 
dat weigert toegevingen te doen onder invloed 
van de kritiek.



dAMIEn dE lEPElEIRE 
Damien De Lepeleire (1965) was in 1986 de jongste winnaar ooit van de ‘Prijs Jonge Belgische 
Schilderkunst’. Hij produceerde de afgelopen 25 jaar een oeuvre dat zich niet vastklampt aan een 
coherente visuele herkenning. Hij laveert met gemak in de rijke kunstgeschiedenis en put er inspiratie 
uit, gaande van de antieken tot de moderne meesters zoals Paul Cézanne of Alberto Giacometti. Hij 
maakt installaties waarin de schilderkunst wordt gecombineerd met aquarellen, naar graffiti neigende 
interventies en objectgerichte installaties waarin zijn verlangen wordt uitgedrukt om zichzelf als een 
“vlottend” kunstenaar te positioneren in de stroom van de rijke cultuurgeschiedenis. 
Op “Re-figuratie” tonen we het sublieme vroege werk “Le chant des Sirènes” uit 1987 dat deel 
uitmaakte van een tentoonstelling bij de toen toonaangevende Brusselse galerie Christine & Isy 
Brachot. Het schilderij is nauw verbonden met de vriendschap van de kunstenaar met Hans Theys 
die ons dit berichtte: “Le chant des Sirènes en anderen waren de eerste olieverfschilderijen. De titel 
heeft te maken met een verhaal van Kafka over Odysseus die zich aan de mast laat binden om naar 
de Sirenen te luisteren en hoort dat ze geen geluid maken. De titel verwijst naar het bewust nog niet 
(willen) hebben van een onderwerp, maar stille schilderijen te maken, mooie schilderijen tout court”.



MIMMo PAlAdIno
Mimmo Paladino (1948) behoort, samen met Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi en 
Nicola De Maria, tot de Italiaanse Transavanguardia (de Italiaanse tegenhanger van de Nieuwe 
Wilden in Duitsland). Zij willen afrekenen met de intellectualistische conceptuele kunst door emotie 
en vreugde in de kunst opnieuw in te voeren. Ze streven dus naar een subjectieve invulling van de 
creativiteit en tegelijkertijd ontstaat er een vernieuwde interesse voor de figuratieve schilderkunst. 
Paladinos beeldtaal is eclectisch: hij combineert op een postmoderne manier referenties en citaten uit 
de klassieke mythologie, de christelijke cultuur, het oude Egypte en de Etruskische beschaving, de 
primitieve kunst en allerlei avant-garde stijlen van de twintigste eeuw (Kandinsky, Klee, enz…). Die 
koppelt hij aan een vorm van animisme, dat hij zich tijdens zijn vele bezoeken aan Brazilië toe-eigent. 
Die talrijke, levendige referenties resulteren uiteindelijk toch in een extreem gestileerde kunst.

WIlly vAn soMPEl
Willy Van Sompel (1948) fungeerde in de context van de revival van schilderkunst in het begin van de 
jaren tachtig duidelijk als een side-figuur die geen vrede nam met een gratuite omgang met kunst. Hij 
zocht qua motieven niet zelden clichés op die tegelijk charmeerden en het knap geschilderde beeld op 
een sluwe manier onderuit haalden. Ironie en ambiguïteit zijn bij Van Sompel nooit veraf. Wat betekent 
een afbeelding op een doek en wat brengt een schilderij teweeg bij de toeschouwer? Willy Van Sompel 
schildert/componeert op een speelse en luchtige manier: geen tragiek en/of sombere verhalen maar 
thema’s die doen nadenken over de status van kunst, omdat de simpele motieven ons nu eenmaal 
terugwerpen op de ervaring van het gewone leven. Wat achterblijft is de kunst zelf en de zalige 
momenten van particuliere interpretaties. Willy Van Sompel keerde de kunst jaren geleden de rug toe 
en verblijft nu gelukkig en zonder kunst in het zonnige buitenland. Het doek “Nooit meer modern III” 
(1985) is een typisch schilderij voor Willy Van Sompel uit die turbulente verf-tijden. In de tegenstelling 
tussen de titel en het uiterst mooie motief gaapt al een wereld van veelkantig gekleurde vaststellingen. 
Het andere werk “Opgeruimd staat netjes” (1994) – een computerprint op canvas – kan worden gezien 
en beschouwd als een (zijn) ironisch programmatisch “adieu” aan de (schilder)kunst.



GERhARd RIchTER
In deel I “Het Ding” werd het overrompelende werk “Pyramide” (1966) van Gerhard Richter (1932) 
gepresenteerd als een visuele mokerslag waarin het gekende motief op een “bewogen” manier in grijze 
tinten werd afgebeeld. Het sublieme doek was gebaseerd op een beeld uit de massamedia. In deel II 
“Re-figuratie” zijn wij erg verheugd twee doeken te kunnen tonen, “Stadtbild (178/2)” en “Stadtbild 
(178/6)”, beide uit 1968. Wij opteerden voor deze vroege werken omdat de kern van Gerhard Richters 
werk juist een parallel schommelen betekent tussen zogenaamd figuratief en abstract werk. In deze 
twee werken - die eens ze bij elkaar hangen als één compositie worden waargenomen (!) - (ver)wordt de 
abstractie de schilderkunstige kwaliteit van een vaag herkenbaar motief dat uitzicht biedt op de Duitse 
stad Stuttgart. Het is trouwens een erg belangrijk werk omdat het deel 178/2 werd tentoongesteld 
op de Biënnale van Venetië in 1972. Gerhard Richter schilderde tussen 1968 en 1970 een vijftigtal 
“cityscapes” waarvoor hij het motief plukte uit architectuurmagazines. Niet alleen reële foto’s van 
steden maar ook afbeeldingen van maquettes en modellen van steden wisten zijn aandacht te trekken. 
Op die manier weet Gerhard Richter de toeschouwer altijd verwarrend te confronteren met de realiteit, 
een model voor de realiteit en de geschilderde “materiële” werkelijkheid waarin de verf de realiteit 
wordt. Gerhard Richter blijft samen met de Amerikaanse kunstenaar Robert Ryman de belangrijkste 
schilder die tot op vandaag cruciale vragen oproept omtrent alle formele en esthetische aspecten van 
het schilderen, geplaatst in de context van de geschiedenis van de schilderkunst en van de actuele 
verbrokkeling van het gefixeerde beeld ten voordele van het digitale en virtuele beeld.



kleuren die in een nerveuze “symfonie” van 
verfstreken heel mooi het schilderen an sich 
etaleert in een ontnuchterende beweging 
die de realiteit meteen neutraliseert. Georg 
Baselitz krijgt omwille van zijn radicale 
artistieke bedrijvigheid dan ook een centrale 
plaats in Het Kabinet.

A.R. PEnck
A.R. Penck is de kunstenaarspseudoniem van 
de uit Dresden afkomstige Ralf Winkler (1939). 
De naam verwijst naar de beroemde geoloog 
Albrecht Penck (1858-1945) die bekendheid 
geniet met zijn research over de ijstijd. Werken 
onder een pseudoniem had vooral het voordeel 
dat het werk beter naar het Westen kon worden 
gesmokkeld.
Pencks werk bestaat uit een complexe schriftuur 
vergelijkbaar met signalen die zo helder zijn 
dat ze overkomen als “verkeersborden”. A.R. 
Penck is een man van de wereld en het leven 
en zoekt zijn interesses in alle domeinen 
waarin de mens zich kan onderscheiden van 
de rest (van de natuur). Hij tekent in een soort 
pictogrammenstijl zijn liefde uit voor de muziek, 
filosofie, logica, techniek en wetenschap. Bij 
A.R. Penck geen picturale bravoure, maar een 
uitzetten van systemen die heel sterk doen 
denken aan hiërogliefen – tekens die in hun 
onderlinge verbanden uitspraken doen over 
de stand van de wereld. Zijn tekens zijn als 
impulsen die op een haast primitieve wijze lucht 
geven aan een van alle details ontdane suggestie 
van “de wereld”. Het schilderij “Musiker” 
(1988) is een schitterend doek waarin een ode 
aan de muziek (en de dans) de mens voorstelt 
in een wriemelend schematisch “systeem” van 
levensdrang. A.R. Penck: “Ik vind het volkomen 
overbodig om een uitleg aan mijn werk toe te 
voegen. Dat moet de academicus maar doen of 
de oude man”.

GEoRG bAsElITz
Georg Baselitz (1938), het kunstenaars-
pseudoniem voor Georg Kern, komt net 
zoals A. R. Penck en Gerhard Richter uit 
de voormalige DDR. In het begin van de 
jaren zestig schildert Georg Baselitz de 
kloof dicht tussen het post-traumatische 
oorlogsverleden en de culturele toestand die 
voor de “moderne tijd” van het Derde Rijk 
heerste. Hij choqueerde niet zelden de Duitse 
ziel door talrijke haveloze figuren te schilderen 
gedepriveerd van alle waardigheid en identiteit. 
In 1969 beslist Georg Baselitz zijn motieven 
(écht) omgekeerd te schilderen; hij hangt zijn 
schilderijen dus helemaal niet omgekeerd 
tegen de muur. Zelf beweert de kunstenaar dat 
“in een omgekeerde wereld de zwaartekracht 
haar betekenis heeft verloren”. Baselitz berooft 
het motief van alle herkenbare zeggingskracht 
en maakt plaats voor meer gerichte 
picturale sensaties zonder de voeling met de 
(omgekeerde) wereld te verliezen. “Blaues 
Akkordeon” (1985) is een prachtig werk met 



MARkUs lüPERTz
Markus Lüpertz is in 1941 in Bohemen geboren; 
zijn familie vluchtte naar West-Duitsland 
in 1948 en vanaf 1961 studeert hij o.a. aan 
de academies van Krefeld en Düsseldorf. 
Vanaf 1962 leeft hij in Berlijn waar zijn 
carrière pas goed van start gaat en hij meteen 
conceptueel de toon zet met het zogenaamde 
“Dithyrambisches Manifest”. Markus Lüpertz 
is tot op vandaag een zeer actief kunstenaar 
die naast het schilderen ook beelden beitelt en 
inkleurt én een corpus prachtige tekeningen 
op zijn naam heeft. Zijn thema’s zijn soms 
politiek provocatief; vooral als hij bepaalde 
motieven uit-schildert zoals een soldatenhelm, 
strohalmen, boomstammen en “abstracte” 
muren die doen denken aan bijzonder 
conflictrijke periodes in de recente geschiedenis 
van Duitsland. Markus Lüpertz wordt meteen 
geassocieerd met kunstenaars van zijn generatie 
zoals Georg Baselitz en A.R. Penck – wiens 
beider werk ook te zien is op “Re-figuratie”. Op 
de alternerend wit/groene strepen van Daniel 
Buren is het kleurrijke werk te zien “Ich stand 

vor der Mauer aus Glas” (1982); het is een 
klein werk dat refereert aan het motief van de 
dithyrambe. Franz Kaiser: “De dithyrambe is 
een, aanvankelijk slechts uit gebogen en rechte 
lijnen opgebouwde, volstrekt vlakke en vaak 
bijna symmetrische vorm die niets voorstelt. 
Het doet wel denken aan het monumentale logo 
van 20th Century Fox, een embleem van de 
cultuurindustrie”. “Het gebruik van het begrip 
dithyrambe is een eerbetoon aan Friedrich 
Nietzsche, die in zijn Also sprach Zarathustra 
dithyrambische verzen gebruikte om daarmee 
– teruggrijpend op de dichters van de klassieke 
oudheid – te strijden voor de overwinning van 
een genotvolle dionysische levensopvatting op 
het verstand, ondanks alle ernst van de zaak”. 
Markus Lüpertz, 1966

dAnIEl bUREn
Het werk van Daniel Buren (1938) blijft 
hetzelfde werk tijdens de drie delen van About 
Waves. Hij gaf zijn bijdrage de titel “Papiers 
collés blanc et vert, travail in situ, 2013, 
Cultuurcentrum Strombeek”. Er komt geen 
reële schilderkunst aan te pas in dit werk van 
Daniel Buren; hooguit is het plakken van het 
papier te beschouwen als een picturale “act”. 
Eén keer staat Daniel Buren toe – in de context 
van About Waves dat er op zijn werk een ander 
werk wordt getoond. Het werkje van Markus 
Lüpertz “siert” nu het werk van Daniel Buren 
of is het omgekeerd ?... Deze daad stelt meteen 
vragen over het statuut van het werk van 
Daniel Buren dat an sich al zich een motief 
toe-eigende dat afkomstig is van de typische in 
Parijs gestreepte zonneweringen van cafés en 
restaurants. De context van het werk van Daniel 
Buren oefent absoluut een visuele impact uit op 
de manier waarop het werk van Markus Lüpertz 
wordt waargenomen. Het wordt een interessante 
en scherpe samenvoeging!



RAInER FETTInG
Rainer Fetting (1949) geldt als één van de 
leidende figuren van de Berlijnse kunstscène 
in de jaren ’80 en was een protagonist van de 
Nieuwe Wilden. In de tentoonstelling tonen 
we een werk van 1983: “Seerosen Ricky” uit 
de collectie van het S.M.A.K.: een portret van 
het mannelijke naaktmodel Ricky, aan wie 
Fetting in het begin van de jaren ‘80 meerdere 
schilderijen wijdt. Het mannelijke naakt is 
een vaak terugkerend motief in zijn werk. Dat 
is heel betekenisvol, omdat het voor Duitse 
kunstenaars decennialang quasi onmogelijk was 
om dat thema te behandelen zonder dat het 
werd geïdentificeerd met de nazi-esthetiek. Toch 
is het onderwerp bij Fetting ondergeschikt aan 
het schilderen zelf. “Ik heb penseel, doek en 
verf nodig en dan ga ik schilderen’, stelt hij zelf. 
Dat schilderen wordt gekenmerkt door grote, 
expressieve schildersgebaren, een dynamische 
lijnvoering en het gebruik van heldere kleuren.

ElvIRA bAch 
Het werk van Elvira Bach (1951) zit met huid 
en haar in de tijdsplooien van het begin van de 
jaren tachtig toen de schilderkunst weer “kon” 
zonder veel omhaal en verhaal. Ze schilderde 
niet zelden zichzelf “gebruikend” als model 
in weelderige en kommerloze composities die 
vandaag soms een beetje de schijn ophouden 
helemaal deel te hebben uitgemaakt van de spirit 
van het begin van de jaren tachtig. 
In “Re-figuratie” mocht haar werk niet 
ontbreken en presenteren wij het monumentale 
frivole doek “Stelldichein unter gelber Palme” 
uit 1982. Het is een werk waarin het plezier 
van het schilderen van het doek spettert en 
het is en blijft een compositie die zich ook als 
heel theatraal aandient. Haar werk was goed 
bekend bij Jo Coucke, artistiek medewerker van 
Deweer Art Gallery. Hij schreef in 1986: “Tegen 
de bedreiging van vervreemding van zichzelf, 
vluchten de beelden van Elvira Bach terug naar 
de wereld van de droom, het domein bij uitstek 
voor haar beelden”.

bERnd kobERlInG 
Bernd Koberling (1938) behoort als 
schaduwfiguur ook tot de groep van de 
zogenaamde neo-expressionisten. Hij was 
wel verschillend van de anderen en zocht 
zijn thema’s meer in het imaginaire alhoewel 
zijn stijl van schilderen vrij expressief bleef, 
smeuïg qua textuur en soms heroïsch qua 
compositie. Hij leefde ook in de stad Berlijn 
die wijlen Karel Geirlandt omschreef als “een 
internationale culturele smeltkroes waar (toen) 
de federale opsplitsing in Oost en West een 
onwaarschijnlijke Sehnsucht teweegbracht”.
Op “Re-figuratie” tonen we van Bernd 
Koberling het relatief kleine doek 
“Balkentröser” (1983) waarin een gewone daad 
wordt uitgeschilderd met allures die (kunnen) 
alluderen aan andere (heldhaftige) dimensies. 
Bernd Koberling in een citaat uit 1984:
“De gedachte en de geest kunnen niet tot 
een vast bezit worden. Het typerende van de 
gedachte en de geest is dat zij vrij zijn, ondanks 
de onvrijheid voor de realiteit. Wanneer zich het 
denken niet loont, dan loont zich het schilderij 
ook niet. Kreuzberg was de directe werkelijkheid 
die mij omgaf. Maar ik vond het er triviaal. Ik 
woonde daar en was verregaand verstrikt in het 
leven hier. Maar in mijnwerk wilde ik boven deze 
omgeving uitgaan en een andere werkelijkheid 
laten zien, die te maken heeft met een abstracte 
imaginatie. En dat waren vooral landschappen”.



Uit de informatie van het s.M.A.k. : 
Het monumentale doek “Schoorsteen in de 
wolken (Palais des Boosaards)” van 1983 bevat 
een woordspeling op ‘beaux-arts’ (schone 
kunsten) en ‘boosaards’. De dubbelzinnigheid 
van de titel gaat ook op voor het schilderij zelf. 
We zien een met veel schwung gecreëerd beeld, 
opgebouwd uit vrij los en speels geborstelde 
vlekken, lijnen en vale kleuren. 
De voorstelling is sterk gefragmenteerd, 
contouren en kleurvlakken lopen in elkaar 
over. Uit de veelkleurige vlekken – de ‘wolken’ 
uit de titel - doemen twee ogen op, plots 
herkennen we ook een neus en een mond, 
naast een spookachtige figuur en een stuk 
schoorsteen. Een ogenblik later lossen die 
vormen weer op in de globale, abstracte 
compositie. “Zonder titel” uit 1987 sluit aan 
bij de serie Mooie tentoonstellingen uit 1985-
86, waarin wanden van expositieruimtes 
perspectivisch weergegeven zijn. Door de 
ruimtelijke ambivalentie is dit motief vaak ook 
te interpreteren als vlinderstrik, garenklos, 
luidspreker of vis. In “Zonder titel” is het beeld 
met zwarte verf grotendeels dicht geschilderd. 
Kort na de realisatie van dit werk maakt een 
hersenbloeding een einde aan de loopbaan 
van schilder René Daniëls, die tal van jonge 
kunstenaars sterk blijft beïnvloeden.

REné dAnIëls 
Het werk van René Daniëls (1950) is een 
complex en heerlijk “vertakkend” kluwen 
waarin niets een vaste plaats heeft. Met een 
schitterende, schrale manier van schilderen 
weet hij de toeschouwer mee te nemen in een 
keer op keer associatieve visuele reis langs 
thema’s zoals de status van de kunstacademie, 
de rol van taal, alternatieve rock, de plaats 
van een tentoonstelling in het oeuvre van een 
kunstenaar, ... Hij verbeeldt alles als in een 
onderling samenhangend netwerk van motieven 
zoals een boom, kades van een haven of een 
expositiezaal in de vorm van een vlinderdas 
of is het een zandloper of een megafoon? ... 
René Daniëls die al aantrad op Documenta 7 in 
Kassel mag als één van de meest eigenzinnige 
kunstenaars van zijn generatie worden gerekend. 
Hij zette in de jaren tachtig de schilderkunst in 
een conceptueel aanvaard perspectief waarin 
het plezier van het kijken opnieuw het denken 
en het creatief associëren stimuleerde. Het was 
alsof de brede cultuur weer in de schilderkunst 
werd gedropt. René Daniëls laat ons 
“aanmeren” bij schilderijen die in elkaar haken 
tot een ronduit fantastisch oeuvre. Het is niet 
zonder trots dat Museumcultuur Strombeek/
Gent twee belangrijke schilderijen van zijn hand 
presenteert, gelardeerd met werk op papier.



ThoMAs schüTTE
De Duitse kunstenaar Thomas Schütte (1954) is een van de weinige kunstenaars (samen met René 
Daniëls) uit deze generatie wiens werk vandaag behoorlijk stand blijft houden. Thomas Schütte startte 
zijn veelgelaagde carrière als een vertegenwoordiger van de zogenaamde modelbouwers uit Düsseldorf. 
Met anderen zoals Reinhard Mucha, Harald Klingelhöller en wijlen Ludger Gerdes wist Thomas 
Schütte met architecturale modellen, aquarellen en afstandelijke installaties opnieuw “bloed” en 
vertragende poëzie te pompen in de kunst die toen in het begin van de jaren tachtig werd overspoeld 
door varianten van het Heftige Schilderen. Thomas Schütte maakte al van in het begin van zijn carrière 
fantastische reeksen aquarellen van vrouwen, fruit, groenten en architectuur. In 1987 realiseerde hij 
een knappe sculptuur voor een pleintje in Münster waar om de tien jaar de fameuze expo Skulptur 
Projekte Münster plaatsvindt. Daar monteerde hij twee glanzende, in dieprode lak gespoten kersen op 
een sokkel als een teken dat iedereen “begreep” en waarin de openbare ruimte en het openbaar leven 
op een heerlijke manier werd weerspiegeld.
Thomas Schütte is een begenadigd schilder die vooral op groot formaat eenvoudige uit het leven 
gegrepen motieven schildert die zijn wat ze zijn. In Strombeek wordt “Mercedes” getoond alsook en 
tot op heden nooit eerder gepresenteerd werk met de afbeelding van een appel. Het werk van Thomas 
Schütte wankelt tussen melancholie en realiteit. Politiek correcte kunst zul je bij hem niet vinden; 
Thomas Schütte geeft aan de banaliteit van alledag een sublieme verschijningsvorm waarin het begrip 
schoonheid de bezoeker omarmt en overtreft.



MARTIn kIPPEnbERGER 
In de context van de heropleving van de 
schilderkunst in de jaren tachtig, vormde 
Martin Kippenberger (1953-1997) samen 
met Albert Oehlen en Werner Büttner 
de kern van een “antibeweging”, gericht 
tegen het naïeve sentimentalisme van de 
Nieuwe Wilden. Kippenberger was de meest 
extreme (en controversiële) opponent. Zijn 
schijnbaar bodemloze, maar coherente oeuvre 
omvat schilderijen, sculpturen, werken 
op papier, installaties, affiches, boeken 
en uitnodigingskaarten. De eclectische 
Kippenberger wou zijn werk onmiddellijk 
en zonder uitstel aan het publiek tonen, hij 
wou gezien worden en streefde ernaar overal 
aanwezig te zijn.
Alles wat op zijn weg kwam, gebruikte hij om 
zijn eigen creativiteit te voeden. Zo koesterde 
hij bijvoorbeeld spellingfouten en benutte 
hun creatieve en poëtische mogelijkheden. 
Het is in die zin dat ook de collages van 
Kippenberger, waaronder deze “Balla-Balla” 
van 1982, begrepen moeten worden. Wat hem 
in dit medium aantrok, was dat het hem de 
nodige snelheid en mogelijkheden tot spontane 
associatie bood. Kippenberger maakte ten 
minste drie collages met de titel Balla Balla 
(“ballaballa” is het Duitse woord voor “gek”): 

RAoUl dE kEysER 
Werk van Raoul De Keyser (1930-2012) blijft in 
de “spotlights” staan tijdens de drie delen van 
About Waves omdat wij er zeker van zijn dat het 
werk van Raoul de Keyser prachtige parels bevat 
die aan elkaar rijgen als een halssnoer (hier) 
vergelijkbaar met een “oeuvre”.
In dit tweede deel tonen we het schitterend 
werk, “Hellepoort 7” uit 1985. Het is een doek 
dat in het midden van de jaren tachtig opnieuw 
rust brengt in het nerveuze schilderproces 
van de kunstenaar. De diepgroene compositie 
wordt gekenmerkt door twee horizontale, 
brede en rafelig geschilderde witte strepen 
waardoor we dit werk kunnen interpreteren als 
een “flash back” naar de vroegere kalklijnen 
op een voetbalveld. Roland Jooris schreef in 
1990 mooie woorden over dit soort schilderijen 
met enigmatische titels zoals ... “Hellepoort”: 
“Doeken met krijtlijnen als parallelle zones 
die hun frontale concrete ruimtelijkheid 
affirmeren of in confrontatie met spievormen 
liggen. Bruuske, brokkelige, dekkende, rafelige, 
drassige, abrupte sporen van schilderen in 
een vluchtige of bedachtzame beweging, 
overspannend, opduikend of verdwijnend. Kleur 
die haar ondergrond kent. Een zenk. Verzonken. 
Opdoemend”.



WERnER büTTnER
Eenzelfde commentaar vinden we in het werk 
van Werner Bütnner (1954), van wie hier “o.T. 
(und immer rascheln die Bakterien…)” wordt 
getoond. Büttner is één van de exponenten 
van de zogenaamde “bad painting” die de 
schilderkunst van binnenin op de korrel 
nam en nieuwe mogelijkheden voor het 
medium creëerde. ´Bad Painting´ verwierp 
alle eigenschappen die normaliter aan “hoge 
kunst” worden toegeschreven, zoals elegantie, 
verfijning en smaak. Büttners werken fascineren 
omwille van hun beredeneerde haveloosheid: 
de spontaan, onhandig geschilderde motieven 
ontberen door hun arme, donkere kleurenpalet 
elke schittering. Het schilderij wordt afgezet met 
goedkope houten latjes. Büttners werken hebben 
vaak betrekking op de politieke atmosfeer van 
destijds en de wereld die zich verbergt achter 
de façade van de Duitse maatschappij. Dit 
eerder klassieke, schijnbaar onschuldige, in licht 
badende schilderijtje, waarin het slipje van het 
danseresje met een buiginkje wordt onthuld, 
glijdt door de ondertitel “und immer rascheln 
die Bakterien” af in een tafereel van façadisme 
en verderf.

“Balla Balla (nix bum bum)”, 1994, nu in de 
collectie van het MoMA, en “Papa Balla, Mama 
Balla”, 1992. Zulke absurde woordspelingen 
vinden we in veel van zijn (vooral latere) werken. 
Ze bevatten referenties aan o.a. de populaire 
cultuur en de dagelijkse leefomgeving van de 
kunstenaar. Dat soort van humor werd door 
Kippenberger en veel van zijn generatiegenoten 
gepromoot. Ze vonden dat kunst best wat 
luchtiger mocht zijn in vergelijking met de 
(koele) ernst die de kunst zich met de komst van 
de Concept en Minimal Art had toegemeten.

AlbERT oEhlEn
Albert Oehlen (1954) wou het scepticisme 
dat de schilderkunst in de jaren ‘70 omhulde, 
overwinnen. Dit medium, dat traditioneel gelijk 
stond met de “hoge” kunsten, kwam toen onder 
druk te staan onder invloed van allerlei andere 
media. Overtuigd van het enorme potentieel 
dat de schilderkunst te bieden had, ontwikkelde 
Oehlen een verlangen om het medium nieuw 
leven in te blazen. Zijn houding tegenover de 
Nieuwe Wilden was afwijzend. Zijn kritiek 
richtte zich niet alleen tegen het geloof in het 
samenvallen van verf en betekenis, maar ook 
tegen de apolitieke en ahistorische houding 
die ze aannamen. Niet alleen onthielden ze 
zich ervan een standpunt in te nemen m.b.t. de 
toenmalige politiek en de recente geschiedenis, 
maar ook stond hun werk volledig los van 
bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de media 
en de opkomst van de massamedia. Oehlens 
zeefdruk van 1990 is een extreme reactie 
tegen die acontextuele, op zichzelf betrokken 
houding. Het gaat om een enigszins atypisch 
werk bestaande uit een grafisch vormgegeven 
tekstfragment, afkomstig uit de dagboeken van 
Adolf Hitler. Het is een onderdeel van een reeks 
werken dat Oehlen omstreeks 1989 aanvatte 
en waarin hij op een zeer directe manier de 
(recente) geschiedenis van Duitsland adresseert. 
De zogenaamde “mirror paintings” waarin hij 
de kijker via spiegels op een directe manier bij 
de schuldvraag betrekt, zijn het bekendst.    



die zich in de schilderkunst voordeden (abstractie 
- figuratie). Op sommige tekeningen vinden 
we ook woorden terug: “iDENTiSCH LINKS 
iDENTiTAET RECHTS”, “I was in Greece, 
was She in Greece?”, “BODY naarativ, stellen 
Sie sich auch mal so wie auf Foto hin!” enz. – 
opzettelijk nonsensicale conceptuele stellingen 
die West op een voor hem typische, ironische 
en humoristische manier aan de tekeningen 
toevoegt.

kURT RyslAvy
De in Oostenrijk geboren kunstenaar Kurt 
Ryslavy (1961) debuteert midden de jaren ‘70 als 
auteur van verschillende kortverhalen, romans 
en gedichten. Onder invloed van een repressief 
milieu (Oostenrijk/Wenen bevond zich destijds in 
de periferie van West-Europa, vlakbij het IJzeren 
Gordijn, en de denkbeelden van ’68 waren er niet 
of nauwelijks doorgedrongen) slaagt hij er echter 
niet in om zijn werk uit te geven en aan het einde 
van de jaren ’70 wendt hij zich daarom tot de 
schilderkunst. Daar krijgt zijn fascinatie voor taal 
een tweede leven, in die zin dat de werken vaak 
te maken hebben met taal, betekenisgeving en 
de condities van het waarnemen. Ze dagen het 
menselijke brein, dat altijd op zoek is om iets zin 
of betekenis te geven, uit. De schilderijen die hier 

FRAnz WEsT
Het werk “Immobiles Passstück mit 
Kindersonnenbrille” van 1974/1975 mag 
beschouwd worden als één van de eerste 
autonome experimenten in het oeuvre van 
de Weense kuntenaar Franz West (1947-
2012). Het bestaat uit een onregelmatig stuk 
spaanplaat dat vaalgroen geschilderd werd. Aan 
de voorzijde werd een houder gemaakt die een 
plastiek pochette vastklemt met daarin twintig 
werken op papier. Dit werk combineert twee 
motieven die de kunstenaar rond die tijd begon 
te onderzoeken. Eerst en vooral vertoont het 
een duidelijke referentie aan de kleurstudies 
die West kort daarvoor maakte. Dat onderzoek 
combineert hij hier met een van de eerste 
uitvoeringen van de zogenaamde “passstücke”, 
sculpturen afgestemd op het menselijke lichaam 
en opgevat om door de toeschouwer gebruikt 
te worden. Aan de kijker wordt gevraagd 
om de pochette uit de houder nemen, de 
speelgoedzonnebril op te zetten en de werken 
op die manier te bekijken. West solt hier met de 
kijker, die in de context van het museum normaal 
juist aangemaand wordt om van de werken af te 
blijven. In de werken op papier speelt West ook 
in op enkele ontwikkelingen in de actuele kunst. 
Hij combineert abstracte tekeningen in viltstift 
met beelden uit tijdschriften en magazines, 
bedoeld als een reflectie op de verschuivingen 



Krebber ophefmakende tentoonstellingen met 
lege vitrines, drukwerk uit de massamedia en 
foto’s van fictieve tentoonstellingen. 
Het gaat bij hem nooit over mediëring of over 
het overbrengen van informatie of duidelijke 
inhoud. Zijn voorliefde gaat uit naar het op doek 
“ledigen” van citaten (kunstwerken) uit 
de kunstgeschiedenis waar hij van houdt. 
Daarbij haalt hij dikwijls het werk aan van Wols 
en Sigmar Polke die als het ware zijn interesse 
uitdrukken voor de zogenaamde industriële 
verfstrook. Michael Krebber blijft altijd op de 
vlakte en raadselachtig over zijn werk. 
Maar als hij poneert dat “hij geen groot verschil 
ziet tussen de begrippen componeren en 
interpreteren” dan zegt hij al veel over de manier 
waarop hij (hoogstens) de leegte wil opvoeren 
binnen de begrenzingen van zijn doeken. 
“Alles van belang blijft binnen het schilderij, het 
is niet mogelijk om in een kunstwerk externe 
informatie binnen te halen”. 
Het machtige schilderij van Michael Krebber 
op “Re-figuratie” is gebaseerd op het uitvegen/
uitwissen/ledigen van een ander schilderij tot één 
enkele kleur. Het is een schilderij waarin het licht 
zich manifesteert en de werkelijkheid volledig 
opslorpt. Er is niets anders te zien dan de 
manier waarop het schilderij “strook-gewijs” tot 
stand kwam en “is”. Het is een schilderij als een 
tintelende huid waarin en waarachter niets anders 
schuilt dan datgene wat de schilder schildert op 
basis van een ander kunstwerk dat voor het oog 
en de kennis van de toeschouwer geheim blijft. 
Michael Krebber leeft en woont in Keulen en 
Frankfurt en doceert als professor schilderkunst 
al sinds 2002 in Frankfurt aan de Städelschule 
waar hij studenten van over de hele wereld blijft 
inspireren en intellectueel blijft tarten. 

GünThER FöRG 
Günther Förg (1952) is inmiddels een gevierd 
internationaal kunstenaar die na een opleiding 
aan de academie van München bekend staat 
als een kunstenaar die zich uitdrukt met alle 
mogelijke technieken gaande van schilderkunst 
over het maken van bronzen tot het combineren 
van muurschilderingen met foto’s en spiegels, 

getoond worden, “Tja, tja” en “Gänsebraten”, 
behoren tot het vroege werk van Ryslavy en 
zijn de enige schilderijen die in de loop der 
tijd niet vernietigd of overschilderd werden. 
De juxtapositie van beelden (een bergketen of 
een dubbelportret (?) enerzijds en een moeilijk 
te identificeren fragment van een ganzenpoot 
anderzijds) en woorden (het aanmatigende “Tja, 
tja” enerzijds en het cryptische/nonsensicale 
“Gänsebraten” anderzijds) ondermijnt een 
eenduidige betekenisgeving. Het is een voorstel 
tot een andersoortige re-figuratie dan wat de 
tijdsgeest (met de destijds modieuze ‘Neue Wilde 
Malerei’) voorschreef.

MIchAEl kREbbER 
Michael Krebber (1954) zal als kunstenaar in de 
gladde kunstwereld waarschijnlijk het laatste en 
nooit helemaal prijs te geven geheim blijven. 
Hij was student bij Markus Lüpertz, assistent 
van Georg Baselitz en werd later de assistent van 
Martin Kippenberger. Als schilder etaleert hij 
een geprononceerde voorliefde voor de kunst 
van Marcel Broodthaers en wijlen Sigmar Polke. 
Alle ingrediënten lagen klaar en blijven klaar 
liggen voor een oeuvre dat niet in stijl of 
categorieën in te lijven valt.
Op het einde van de jaren tachtig maakte Michael 



én hij weet ook hoe hij op een ambachtelijke 
manier prenten kan produceren. Het is alsof 
Günther Förg zich in zijn oeuvre de thema’s 
en onderzoekingen van het eerste deel van 
About Waves op korte tijd en met zichtbaar 
gemak eigen kon maken én aan dat radicale 
recente kunstverleden een draai te geven die 
zijn werk uniek maakt. Hij is een meester in het 
haast schematisch op een drager overbrengen 
van eenvoudige motieven zoals een venster, 
een raster, een detail uit de architectuur of uit 
de natuur. De “schwung” van het schilderen 
doet het lijken alsof zijn kunst uit de losse pols 
tot stand komt. Dat is ten dele zo maar de 
intentionele handvastheid van de handeling 
en de intuïtieve manier waarmee hij met 
kleur omgaat maakt van hem een kunstenaar 
“incontournable”. In de jaren tachtig schilderde 
hij op aluminium en vooral op het (giftige) 
ondoordringbare lood. Op “Re-figuratie” tonen 
wij een straf en minder bekend werk, “Copper 
Painting #165-87” (olieverf op koperplaat !) 
uit 1987, waarin Günther Förg op de meest 
elementaire wijze een allusie “voorstelt” op 
architectuur. Günther Förg legt al heel lang een 
grote interesse aan de dag voor architectuur. Hij 
is ondermeer gefascineerd door bijvoorbeeld 
de ideologisch niet onbesproken architectuur 
zoals de Casa Del Fascio in Como van Giuseppe 
Terragni of de fascistische architectuur in Rome. 

Maar daarnaast gaat zijn liefde uit naar het Huis 
van Wittgenstein in Wenen en vooral naar het 
paradijselijke eiland Capri, waar het magistrale 
Casa Malaparte van architect Libera staat dat 
voor een kunstenaar als Förg een zalig getrapt 
gebouw is voor het oneindig variërend maken 
van kunst.



nARcIssE ToRdoIR
Het werk van Narcisse Tordoir (1954) ontstaat 
uit een diepgaande reflectie over het medium 
schilderkunst. Aan het begin van de jaren 
‘80, een periode waarin de schilderkunst 
opnieuw evolueert naar een vorm van 
zelfexpressie, vormt Tordoir een kritische 
tegenstem. In zijn werk stelt hij de mogelijkheid 
van een eenduidige, ondubbelzinnige 
betekenisoverdracht in vraag. Rond die tijd 
krijgt zijn werk ook zijn typische esthetiek. 
Deze bestaat hoofdzakelijk uit mozaïeken 
van “beeldtekens”. Die geschematiseerde, 
organische of geometrische vormen die enkel 
door contouren worden weergegeven, doen 
denken aan o.a. de late werken van Matisse. 
In het begin stelt Tordoir de mozaïeken nog 
samen aan de hand van kleine, afzonderlijke 
paneeltjes, maar in het werk van 1985 dat hier 
getoond wordt, zijn die al verworden tot één 
groot horizontaal beeldvlak. De beelden zijn 
afkomstig uit Tordoirs directe leefomgeving, 
maar worden van hun oorspronkelijke 
context geabstraheerd. Ze lijken rebussen en 
gecombineerd met signaalkleuren (groen, 
rood, blauw) hebben de werken een directe 
visuele impact. De combinatie van de tekens 
genereert nieuwe betekenissen. Door de titel 
“Zonder titel” krijgt de kijker geen leidraad om 
het werk te interpreteren. Daardoor geraakt 

hij verwikkeld in een eindeloos weifelend en 
verschuivend proces van betekenisgeving. 
Daarmee kaart Tordoir de onmogelijkheid 
om een duidelijke betekenis te formuleren 
aan. Dat is zeker het geval in een tijd van 
massamedia, waarin informatie vrij beweegt, 
los van haar oorspronkelijke context. Bart 
Cassiman zegt daarover: “Tordoir is één van 
de zeldzame kunstenaars die een essentieel 
deel van Magrittes erfenis adequaat aanwendt 
en transponeert naar de actualiteit van een 
gemediatiseerd tijdperk.”

GUy vAn bosschE
1974, na het bezoeken van Documenta 5 in 
1972, is de periode waarin de popart over zijn 
hoogtepunt is en er nieuwe reacties, indrukken 
en verwarringen ontstaan. Is optimisme 
wel vol te houden zonder dat je een indruk 
wekt van gemaaktheid en gekunsteldheid? 
Sinds het midden van de jaren zeventig heeft 
Guy Van Bossche (1952) onafgebroken een 
beeldtaal ontwikkeld en verfijnd die in het 
teken staat van het ongemak dat eigen is 
aan zowel het menselijk bestaan als aan de 
figuratieve schilderkunst. Dit ongemak is bij 
Guy Van Bossche geen op te lossen probleem, 
maar een realiteit die door de schilder onder 



WAlTER sWEnnEn
Op deel I “Het Ding” presenteerden we van 
Walter Swennen (1946) nooit eerder getoond 
werk uit de jaren zestig waarin zijdelings 
invloeden merkbaar waren vanuit de popart. In 
deel II is het monumentale schilderij (banaan) 
uit 1982 te bewonderen. Het is een typisch 
Walter Swennen-doek van in het begin van 
de jaren tachtig toen hij zijn motieven niet 
zelden uit de ervaringswereld van zijn toen 
jonge kinderen plukte. Striphelden en banale 
motieven zoals een sardienendoos of banaan 
bewezen de kunstenaar een dienst omdat 
hij als schilder geen belang hechtte aan de 
betekenis van het werk maar alles wou inzetten 
op het schilderen en de wisselvalligheden van 
“hoe” de verf het motief in de verf zet. Walter 
Swennen: “Ik heb een hekel aan zingeving. 
Zingeving is een wereldwijde business. Ik wil 
met mijn werk niets zeggen en ik streef niet naar 
esthetiek. Schilderen is voor mij een vorm van 
verstrooiing”.

ogen moet worden gezien, omdat ze niet 
kan worden opgelost of worden weggedacht. 
Met een humoristisch maar nooit goedkoop 
ironisch genoegen drijft hij het ongemak in 
zijn schilderijen steeds weer tot een limiet. Of 
zoals Rimbaud zegt “de dichter (schilder) wordt 
ziener door een langdurige, bovenmatige en 
beredeneerde ontregeling van de zintuigen”.
Het onbehagen dat uit zijn werk spreekt is 
niet grotesk of monsterlijk, maar speelt net als 
bijvoorbeeld bij cineast David Lynch zich af op 
de dunne grens tussen de realistische afbeelding 
en de vervorming door abstracties; tussen juist 
wel en niet.
‘Le premier obus’ (1974) is het resultaat van een 
gevonden krantenknipsel uit 1919. Het is één 
van de eerste werken waarin hij het thema van 
openbare ruimtes hanteert.



Lijs t van werken

Elvira Bach
Stelldichein unter gelber Palme
1982
Courtesy The Deweer Collection, 
Otegem, België

Georg Baselitz
Blaues Akkordeon
1985
Courtesy The Deweer Collection, 
Otegem, België

Daniel Buren
Papiers Collés blanc et vert
Werk in situ, 2012, Cultuurcentrum 
Strombeek 

Werner Büttner
Und immer rascheln die Bakterien
Privécollectie 

René Daniëls
Schoorsteen in de wolken  
(Palais des Bosaards)
1983
Collectie S.M.A.K.

René Daniëls
Zonder titel
1987
Collectie S.M.A.K.

René Daniëls
zonder titel (het glazen)
1984
Collectie S.M.A.K.

René Daniëls
Lland Stival ed. 76/120
1985
Collectie S.M.A.K.

Raoul De Keyser
Hellepoort
1985
Collectie S.M.A.K.

Damien De Lepeleire
Le Chant des Sirènes
1987
Privécollectie

Rainer Fetting
Seerosen Ricky
1983
Collectie S.M.A.K.

Günther Förg
Copper painting # 165-87
1987
Courtesy The Deweer Collection, 
Otegem, België 

Martin Kippenberger
Balla Balla
1982
Privécollectie

Bernd Koberling 
Balkentröser
1983
Collectie S.M.A.K.

Michaël Krebber
Ohne titel
1993 
Privécollectie, België

Markus Lüpertz
Ich Stand vor der Mauer aus Glas
1982
Privécollectie

Marc Maet
Groot stilleven met papavers
1985
Collectie S.M.A.K.

Albert Oehlen
Silkscreen
1990
Privécollectie 

Mimmo Paladino
Porta dell’ Occidente
1985
Courtesy The Deweer Collection, 
Otegem, België

A.R. Penck
Musiker
1988
Courtesy The Deweer Collection, 
Otegem, België

Gerhard Richter
Stadtbild 178-2 & 178-6
1968
Privécollectie, België

Kurt Ryslavy 
Tja, tja
1979/1980
Privécollectie

Kurt Ryslavy 
Gänsebraten
1979/1980
Privécollectie

Thomas Schütte
Mercedes
1987
Privécollectie 

Thomas Schütte
Zonder Titel (appel)
1987
Privécollectie 

Walter Swennen
Zonder Titel
1992
Collectie S.M.A.K.

Narcisse Tordoir
Zonder titel
1985
Collectie S.M.A.K.

Guy Van Bossche
Le premier obus
1974
Privécollectie

Philippe Vandenberg
Het Gevecht II
1983
Collectie S.M.A.K.

Willy Van Sompel
Opgeruimd staat netjes
1994
Privécollectie 

Willy Van Sompel
Nooit meer modern III
1985
Collectie S.M.A.K.

Franz West
Ohr
1986
Collectie S.M.A.K.

Franz West
Immobiles Passstück   
mit Kindersonnenbrille
1974/1975
Privécollectie



observatorium 

Tekst over mijn bijdrage in 
‘About Waves: re-figuratie’

Wannes Lecompte, februari 2013

Het is voor mij steeds interessant om te 
spelen (want dat is het vaak: een spel) met het 
conflict abstractie/figuratie. De verschillen 
en de gelijkenissen ervan. Een citaat in 
het boek “tegenkomen en open maken” 
is veelbetekenend: “figuratie is maar een 
ondergrond”. Zo lijkt het alsof figuratie een 
manier zou zijn om te beginnen. Dit kan een 
mogelijk (niet het enige) antwoord zijn op de 
vraag: hoe begin je nu aan een schilderij? 

Ooit heb ik een schilderij de titel “gekleurde 
vogels” gegeven met de idee: als ik zeg dat het 
gekleurde vogels zijn, dat dit is wat het ‘voor-
stelt’, dan moet de toeschouwer dat niet meer 
denken. Dan ben ik de toeschouwer eigenlijk 
voor met de beschrijving van het beeld en mag 
hij op zijn beurt kijken en nadenken over de 
abstractie in het beeld. Ik vond dat een goed 
grapje. En de beste grapjes zijn die waar je niet 
mee hoeft te lachen. 

Ook doet de re-figuratie me denken aan een 
‘voorval’ (het tegenovergestelde van ‘voor-
val’ is ‘achter-staan’. Je moet dus achter een 
voorval staan). Na het schilderen of werken 
aan een specifiek schilderij die avond klopte 
ik een mug dood tegen de muur. De vorm van 
de platte mug was precies dezelfde als de vorm 
die ik maakte in het werk waar ik mee bezig 
was. Eerst was er dus de vorm in het werk en 
daarna de vorm die ik zag in mijn omgeving. 
Dit was voor mij een reden, en meteen ook een 
manier, om het werk te beëindigen. Ik ervoer 
dat het begrip “waarneming” op een andere 
manier ging werken. Het gaat bij mij om de 
waarneming, maar dan naar het doek toe. Ik 
kijk naar het doek. Wat erop staat vooraleer ik 
begin, schilder ik, beschilder ik. Het beeld komt 
vanzelf. En wanneer ik dan achter mij kijk, naar 
de werkelijkheid, en een vormentaal ervaar die 
ook op het doek staat, is dit bijzonder voor mij. 
Wel gaat het hier om een toevalligheid en niet 
om een systematiek. (het tegenovergestelde van 
‘toeval’ is ‘openstaan’).

Ik herinner me nog goed dat Walter Swennen 
me bij het zien van een schilderij op mijn 
expo in Meigem vroeg: “Wannes, hoe heb je 
dat gedaan?”. Ik wist dat deze vraag over de 
figuratie in het beeld ging. Het antwoord was 
dat het beeld ontstaan is door te kijken naar het 



doek. Ik schilder dus niet wat ik ergens in mijn 
omgeving heb waargenomen, maar alleen in 
mijn doek zelf.

In het observatorium zal ik één of twee 
schilderijen tonen waar er naar figuratie toe 
geen twijfel bestaat. Het is één van de weinige 
en zelfs eerste keren dat ik tot zo’n eenzijdig 
beeld ben gekomen (eenzijdig in de zin dat het 
naar één concrete afbeelding toegaat) en daar 
tevreden over ben. Tevreden omdat het een 
schilderij is en dus gaat om het geschilderde. 
Het beeld, of het afgebeelde, is dus bijkomstig.

In die zin is het boek dat ik zal voorstellen 
dé manier bij uitstek om te reageren op de 
tentoonstelling. Het is de beste reactie die ik 
kan geven op ‘about waves: re-figuratie’. De 
keuze om in het boek geen beelden te gebruiken 
is genomen juist omdat ik het niet wil hebben 
over afbeeldingen maar over het schilderen. 
Als ik met reproducties werk, heb ik het niet 
over schilderijen maar over een af-beelding. 
Bovendien heb je met reproducties niet die 
ruimtelijke ervaring die een schilderij wel heeft.

Het onderzoek richt zich dus op de vraag hoe 
ik het over schilderen kan hebben zonder dat ik 
met beelden moet bezig zijn. Met het bijzondere 
verlangen om net geen beelden te schilderen, 
wat niet kan natuurlijk maar het is nodig/ 
belangrijk, om iets te doen wat ‘in principe’ niet 
kan.

Mijn werk zou dus misschien kunnen gaan om 
principes en hoe ik die kan gebruiken om het 
over schilderen te hebben.

schil(deren)
beschil(deren)
verschil(deren)
geschil(deren)

Honoré d’o 
Het oeuvre van Honoré d’O (1961/1984) is een 
dynamisch kluwen dat stoelt op een radicaal 
begrip van vrijheid. Honoré d’O zet zich af tegen 
het kunstwerk als ‘fetisj’, vandaar zijn hang naar 
het procesmatige, het efemere en het momentane. 
Zijn werken zijn beweeglijk en kennen geen 
definitieve vorm. Ze bestaan voor het merendeel 
uit grote, speelse, ruimtevullende installaties. 
Op uitnodiging van Museumcultuur Strombeek/
Gent maakt Honoré d’O het werk “Helena 
Galilei”, een reflectie op de overkoepelende 
thematiek van het drieluik “About Waves”: 
schilderkunst.
Voor Honoré d’O is de schilderkunst een praktijk 
die bij uitstek fetisjen voortbrengt. De middelen 
van de schilder liggen immers van oudsher vast 
en het schilderij als resultaat (het ding) is in grote 
mate onveranderbaar. Dit is een traditie die elke 
schilder perse accepteert. 
Die acceptatie impliceert in de ogen van 
Honoré d’O een beperkte vrijheid. Bovendien 
propageert de schilderkunst een vlak, reactionair 
wereldbeeld. Zij is de Helena naar wie verwezen 
wordt in de titel: de verpersoonlijking van de 
wereld van de schoonheid. Daartegenover staat 
Galilei, die het revolutionaire personifieert – en 
hier door de kunstenaar wordt opgeworpen als 
een alter ego. Hij verkiest zich los te schudden 
van de schijnwereld en oppert denkbeelden 
in strijd met (en gegijzeld door) de gangbare 
opvattingen.



lAnGdURIG PRojEcT 
in de context van MUSEUMCULTUUR STROMBEEK/GENT
MARIon MöllER
Architectuurornamenten 2013-2015

Marion Möller selecteert architectuur ornamenten die worden omgezet in architectuurornamenten op 
polypropyleen-folie. Ernaast presenteert ze een snapshot met de plaats van herkomst en de vermelding 
van het adres, haar naam en het jaartal. de architectuurornamenten blijven inherent deel van de muur 
en de omringende omgeving; alleen de context is veranderd. Vanaf 11.01.2013 presenteert Marion 
Möller in Cc Strombeek én in S.M.A.K. Gent één architectuurornament dat bestaat uit twee delen. 
In een later stadium zal zij tussen Gent en Strombeek pendelen, zodat er architectuurornamenten 
ontstaan in de gemeenten Merelbeke, Wetteren, Aalst, Affligem, Ternat en Asse. Het voltooide project 
zal als één traject worden gepresenteerd waarbij de denkbeeldige afstand Strombeek-Gent/ Gent-
Strombeek concreet wordt.



Architectuur is een belangrijk item in jouw werk - je 
suggereert open architecturen door het omzetten 
van ruimtelijke perspectieven die zelfs doen denken 
aan bepaalde monumentale werken van Anselm 
Kiefer uit de jaren tachtig ...

ik ben in mijn werk inderdaad al een hele tijd bezig 
met architectuur en ruimte, ook vooraleer ik mij met 
de Oudheid ging bezig houden. ruimtelijkheid staat 
daarbij ook in nauw verband met denkkaders. Denk
bijvoorbeeld als het mathematisch perspectief als 
verbeelding van het moderne wereldbeeld. Of aan de 
ervaring van het sublieme in het werk van visionaire 
architecten zoals Boullée. Dat sublieme komt ook tot 
uiting in het werk van anselm kiefer, maar verder heb 
ik geen affiniteiten met zijn werk.

In Strombeek pak je uit met een ferme trilogie - zijn 
deze monumentale muurschilderingen gebaseerd 
op historische documenten?

voor deze expo heb ik een omvangrijk arsenaal aan 
beelden samengesteld, zowel uit de bibliotheek 
als via het internet. De documenten waarop ik 
me uiteindelijk baseer voor de muurschilderingen 
vertonen allemaal iets dubbelzinnigs. Zo verwijst het 
grote kapiteel naar ruïnes van tempels en de grote 
voet naar de resten van kolossale beelden uit de 
Oudheid. Maar tegelijk zijn dit kapiteel en deze voet 

ExTRAMUROS
Véronique Alberghs
eCHOGraFie
22.02   21.03.2013

Het is voor het cultuurcentrum een must 
om met zorg aandacht te besteden aan jong 
talent dat onlangs aan een academie in ons 
land afstudeerde. Het is een traditie dat het 
cultuurcentrum subjectieve keuzes maakt uit de 
vele afgestudeerden die de kunstwereld recht in de 
ogen moeten kijken. 

véronique alberghs (1978) studeerde vorig jaar af aan 
de Hogeschool in Hasselt. een (verkennend) gesprek:

Véronique, je studeerde vorig jaar af aan 
de Hogeschool in Hasselt. Tijdens de 
eindejaarstentoonstelling legde je al een grote 
interesse aan de dag voor antieke thema’s en het 
picturaal hertalen ervan. Vanwaar die interesse? 

Deze interesse komt voort uit een honger naar 
inhoud. antieke thema’s en kunstwerken spreken 
me aan omdat ze over iets fundamenteels gaan: de 
noodzaak om met verhalen en beelden samenhang of 
betekenis te creëren. De moderne wetenschap plaatst 
ons in een onverschillig universum, maar daar kunnen 
we nauwelijks levenslessen uit trekken. Door mij met 
deze beelden uit te drukken, probeer ik een verlangen 
naar zingeving op te roepen, maar tegelijkertijd ook 
dat dit gedoemd lijkt tot mislukking.

OOK TE zIEN IN HET CC



Hoe zie je zelf jouw kunst binnen de zeer 
“versplinterde” actuele schilderkunst?

ik doe gewoon mijn ding en ben niet zo bezig met mijn 
positionering.

zijn deze tijdintensieve muurschilderingen van 
belang voor jouw ontwikkeling als kunstenaar? 
Temeer omdat je hier een werk realiseerde dat 
meedogenloos zal verdwijnen en hoogstens in de 
herinnering zal nasmeulen via een aantal foto’s ...

ik vind het eigenlijk juist goed dat het werk verdwijnt. 
Zo onttrek ik de schilderijen ook even aan de 
economie. Hoewel, niet dat ik sowieso nooit iets wil 
verkopen hoor! Maar het moet niet altijd zo nodig. ik
vind het een uitdaging om iets in de context van een 
concrete ruimte te maken en het tijdelijke karakter 
geeft het ook iets van een performance.

ontleend aan radicaal design uit de jaren zeventig in 
italië. De beelden suggereren zo een authenticiteit, 
maar die wordt meteen ook in vraag gesteld. De 
Griekse sculptuur van een vrouwenhoofd verwijst 
naar een kleurentest die jean-Luc Godard maakte 
voor zijn film ‘Le Mépris’; vandaar de kleurenkaart 
ernaast.

Wat betekent het kunsthistorisch verleden  voor jou 
- kan men nog spreken van een relevante dialoog en/
of spanning heden/verleden ?

Het verleden blijft voor mij van belang voor de actuele 
kunst en het actuele denken. Ook bij het min of meer 
ironisch in vraag stellen van oude vormen blijft het zo 
dat hun betekenis niet zomaar “restloos” verdwijnt. 
Ondanks die ironie blijft het verlangen naar iets wat 
echt is, naar beklijvende beelden en verhalen, wel 
écht legitiem.

Jouw interventies in Strombeek vallen samen 
met deel 2, “Re-figuratie”, van het drieluik rond 
schilderkunst “About Waves” - wat betekent voor 
jou figuratie tegen de achtergrond van wat er zich 
tijdens de jaren tachtig op picturaal vlak afspeelde?

in de jaren tachtig werd het taboe op figuratieve 
kunst opgeheven. tegenwoordig kan eigenlijk zowat 
alles en is er niet langer sprake van een zich afzetten 
tegen een dominant abstracte kunst. wel lijkt het 
een taboe om naar oude of antieke beelden terug te 
grijpen, daarvoor moet je je kennelijk telkens weer 
verantwoorden.

Het opvoeren van iconische tekens uit de antieke 
tijd zoals een reuzegrote voet, een stuk zuil of 
een personage met gekrulde haren in een context 
waarin kleur domineert, visualiseert veelgelaagde 
echo’s uit het verre antieke verleden, maar toch 
ook uit het postmodernisme van de jaren tachtig 
toen (zelfs) architectuur werd geïnjecteerd met 
een ferme portie referenties aan het antieke 
bouwerfgoed ... Hoe interpreteer jij het gebruik van 
deze tijdloze maar tegelijk “postmoderne” echo’s in 
jouw nieuwe werk?

Zoals ik hierboven al aanhaalde, verwijs ik inderdaad 
naar bijvoorbeeld postmodern design. ik zet de 
authenticiteit van de antieke beelden tussen 
aanhalingstekens, maar wil dit toch niet volledig 
afwijzen. ik wil juist wijzen op het tragische gemis 
aan betekenis, echtheid, volheid, waarvan ik dus 
inderdaad wel echo’s terugvindt in deze beelden.



IN DE WIND
Een kunstenaarsvlag 
hoog op de toneeltoren van het Cc
Michel FrAnÇois
Froissée
nog tot 18/04/2013

kijk omhoog en bewonder de bijzonder mooie 
vlag van Michel François (1956). een beeld van 
een lichtblauwe verfrommelde textuur werd de 
afbeelding voor een vlag die, eens sierlijk wapperend 
in de wind, zorgt voor een heerlijke symbiose met een 
(liefst) staalblauwe, winterse lucht...

vanaf 19 april mag u de kunstenaarsvlag van 
Christophe terlinden verwachten.

FOTOjAARPROjECT
Ann-soFie Kesteleyn
3 cities
nog tot eind maart 2013

De reeks 3 cities handelt over het portretteren 
van jonge mensen in drie grootsteden (in drie 
verschillende conti nenten) die op de drempel 
staan van een prille carrière. an-sofie kesteleyn, 
fotografe voor De volkskrant, reist de wereld rond 
en combineert haar job als persfotograaf met een 
grondige fotografische reflectie (als kunstenaar) over 
de wereld in beweging en omwenteling… 
De foto’s zijn afkomstig uit de groeimetropolen 
johannesburg, sao Paulo en seoul.
journalist Haroon ali schreef korte teksten over de 
geportretteerden.



Het project About Waves is opgedragen  
aan Raoul De Keyser 

Logo en design-advies: 
Studio Luc Derycke, Gent 

Bruikleengevers:

Deweer Art Gallery, Otegem/Zwevegem; 
Mulier Mulier Gallery, Knokke-Heist; 
Dependance Gallery, Brussel; Wilfried & 
Yannick Cooreman, Puurs; Jef Steyaert, 
Oudenaarde; Marc & Dominque Héberli, 
Brussel; Kurt Ryslavy, Koekelberg

Met dank aan:
Michael Callies, Stephan Jaax, Jo Coucke, 
Luc & Erik Mulier, Damien De Lepeleire, 
André Gordts & Jocelyn Vanthournout, 
Piet De Keyser, Guy Van Bossche, Studio 
Daniel Buren, Rudi Fuchs, Studio Gerhard 
Richter, de kunstenaars en het personeel van 
S.M.AK. en Cultuurcentrum Strombeek



PUblIEksboEkjE:

Tekst:

Wim Van Mulders / waarvoor bijzondere dank!
Luk Lambrecht / Lieze Eneman

Fotografie: Cc Strombeek

Lay-out: Eddie Timmermans

Dank aan de sponsors

WoRdT vERWAchT: 

AboUT WAvEs dEEl III 
“vIA hET vIRTUElE”
06.04 – 07.05.2013
co-curator: nicola setari

opening op zaterdag 19 april 2013 om 20u30
tijdens Art Brussels

MUSEUMCULTUUR STROMBEEK/GENT 
lITERATUUR En bEEldEndE kUnsT
3 mei 2013 om 20 uur | i.s.m. bibliotheek 
Grimbergen
Gratis inkom 
Graag aanmelden via info@ccstrombeek.be
Beeldende kunst is a priori een niet-talige vorm van 
“beeldende” expressie. 
Wellicht begint de verwondering van het zien, daar 
waar de taal eindigt.
Voor de eerste jaarlijkse literaire activiteit van 
Museumcultuur Strombeek/Gent laten we auteur 
PETER vERhElsT (°1962) aan het woord. Hij zal 
zich laten leiden door een aantal kunstwerken uit 
het derde deel van About Waves, dat inzoomt op de 
schilderkunst van de jaren zestig tot nu. Peter Verhelst 
zal op zijn eigen, “plastische” manier vertellen over het 
onvermogen van de taal ten aanzien van een beeldend 
kunst werk, om vervolgens voor te lezen uit zijn eigen 
literaire werk, dat niet zelden geïnspireerd wordt door 
beeldende kunst.

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen
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