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EXHIBITIONISME 
• 

Van 1978 tot 19·'32 was ik lid van de t.entoonstellingscommis~ie 

van Studium Generale op de THE. Dat hield in dat wij vaststel

den wat voor tentoonstellingen er geprogrammeerd werden, maar 

vooral ook hield het in dat wij zelf tentoonstellingen reali

seerden. De tentoonstellingen waar ik bij betrokken was volgen 

hier. ~wee tentoonstellingen vonden plaats buiten het kader 

van S tudium Generale, te we ten die van de 'Tele com in Geneve 

en die van het .r·oeme Electronique. 



- De Gulden Snede en het werk van Caris (SG 1980) 

- (Telecom Geneve 19EO, voor v.d.Oever Internationale Tentoon

stellingsbouw) 

- Choppers (SG 19°0) 

- Dudok in Eindhoven (SG 1981) 

- Struycken en Panamarenko (SG 1981) 

- Vi sue le Paradoxen (SG 1981) 

- Links - Rech+s (SG lq qz) 

- Marianne Zwollo (SG 19°2) 

- Le ~oeme Electronique (KSA, ASKO 1984) 



DE GULDEN SNEDE EN HET VIERK VAN CARIS 

JAAR1 1930 

DOOR: Toon .2rUs t, \'i im Heynen, Bart Lootsma 

KADER: Studium Generale THE 

De tentoonstelling bestond uit een aantal panelen met een ver

haal over de Gulden Snede en een tentoonstelling van het werk 

van de Maastrichtse kunstenaar Gerard Caris. In zijn werk maakt 

Cari s vrijwel ui+sluitend gebruik van confifurat i es van vijf

hoeken, die de Gulden Snede imoliciet in zich hebben. 

De samenstelling en teksten van de panelen deden we gezamelijk. 

Ieder schreef bovendien een artikel in de catalogus, het 

mijne ging over de Gulden Snede in de architectuur. ~. im Heynen 

maakte de lay-out van de catalogus, ik die van de panelen. 

- Te zien ge~eest: 1H Eindhoven, Technisch Tentoonstellings

centrum TH Delft, Vrijmetselaarsloge Eindhoven. 

- :·ublica i ie: Ca talogu2 

- Recensies: Eindhovens Dagblad 2 S maart 19Q O, NRC-Handelsblad 

1 0 mel 1 9c 1 (vooruagina Zaterdags Bijvoeg2el), Bres 



TELECOM GENP:VE 

JAAR: 1G 0.0 

In dienst van ViD.Oever Internationale Tentoons-tellingsbouw 

De Telecom in Geneve is een tweejaarlijkse internationale 

beurs op het gebied van telecommunicatie. Ik werkte als timmer

man en als tolk mee aan de bouw van de stand van ESPA, aan die 

van ?hilips en aan die van Saoedie Arabi~. Standbouw is een 

raar vaks als er gewerkt wordt, wordt er hard gewerkt1 en 

wordt er goed verdiend door de vele toeslagf!.n en bovendien 

krijgt ieder nog een dagvergoeding en er wordt door het bedrijf 

een driesterrenhotel betaald. Overdag wordt er gezweet, en 

's avonds chique gedineerd in de beste re;-taurants. De meeste 

vaste medewerkers rijden auto's waar een gewoon mens 

maar van kan dromen. Die contrasten geven vreemde s panningen, 

vooral met de leiding cq. de architect. Op alle manieren werd 

ge probeerd aan het gezag \IBn die arcnitect te tornen- en terecht 

vond ik. Constant werd hij op de proef gesteld: "Waarom ben 

jij beter dan wij?" 

Die s panning, vooral omdat die al a priorie bestond, ook tegen 

mij, als bouwkunde- student, hebben me nogal doen twijfelen 

of ik wel architect wilde worden. In een dergelijke verziekte 

sfeer wil ik eigenlijk niet als zodanig werken. 

Over de architectuur van de stands heb ik het nog hiet gehad, 

maar die was smakeloos. Van de Arabische stand valt nog te zeg

gen dat het de duurste plaats had, recht tegenover de ingang. 

De Arabieren zaten er niet vanwege hun grote kundigheid,ou 

dit terrein, maar om interessante aanbiedingen te krijgen. 



De minister zelf was aanwezig. Die stand werd betaald door 

Philips die net een opdracht van vijf miljoen binnen had 

voor het bouwen van nieuwe telefooncentrales. 



JAAR: 1980 

DOOR: Johan Kappetein en Bart Lootsma 

KADER: Studium Generale 

CHO?PERS 

De tentoons.telling bestond ui t een ops telling met een gekooide 

"chopper", een diashow en foto 's van vier choppers. "Chonpers" 

zijn zware motoren waarvan de eigenaar alle overbodige onder-

delen heeft afgehaald, de voorvork verlengd en het frame heeft 

verlaagd om on lange afstanden meer comfort te hebben. Oorsnron

keli jk zijn ze ontwikkeld in Amerika door oudstrijders afkomstig 

uit Korea die zich niet meer konden aanpassen aan Amerikaanse 

maatschappij en toen maar een zwervend bestaan gingen leiden. 

Hieruit ontstonden later de Hells Angels. 

De motoren zijn of van Engelse of van Amerikaanse makelij. 

Dit zijn de enige echte. Deze motoren zijn vrij primtief en 

maken het de bezitter mogelijk zelf het ding te repareren. 

Dit in tegenstelling tot Japanse motoren, die zo verfijnd en 

gecomnliceerd in elkaar zitten dat zonder uitgebreide elektro

nische anparatuur ze niet te onderhouden zijn. Di t versc.hil 

is goed aan de buitenkant te zien, 

Mijn in+eresse voor deze chonners kwam voort uit het lezen 

van het boek "Zen and the art of motercycle maintenance" van 

Robert M.Pirsig, maar ook door mijn waardering voor het vroege 

werk van Le Corbusier, waarin hij als een soort fietsenmaker 

huizen en vooral meubels in elkaar schroefde, in tegenstelling 

tot Charles Eames die eerder stoelen maakte als Japanse motor-



fietsens zonder dat de bezitter er ook maar iets aan kan doen 

als ze kapot gaan, dus zonder dat het mogelijk is er een band 

mee te krijgen. 

Afwisselend waren on de tentoonstelling de chopper van "?redje 

de Freak" te zien en die van Johan Kappetein zelf. Die van 

"Fredje de Freak" was een kostbare Harley Davidson die bij 

alt:Ljd in de v.oonkamer thuis parkeerde tussen de Oisterwijkse 

dekenkist, het Oisterwijkse wandmeubel en de a~rdewerken borden 

met vrolijke spreuken. "Fredje" maakte ook motoren voor de 

Hells Angels. Voordat er foto's werden genomen stond hij eerst 

overdadig te poetsen en als het regende reed hij liever niet. 

Dit was dus niet echt. Die van Johan wel: smerig alsof hij 

hem dagelijks or· de rnestvaal t parkeerde en ook in de winter 

reed hij er nog on. Fredje bood Johan een blikje roets aan dat 

hij speciaal uit Arnerika irnoorteerde om het chroorn glanzend 

te krijgen: "Nee, Fredje: die van rnij is van binnen skon." 



DUDOK IN EINDHOVEN 

JAARa 1981 

KADER: Studium Generale THE, KSA Bouwkunde 

Dudok in Eindhoven was een toevoeging aan de overzichtstentoon

s telling van het werk van Dudek die door het Architectuurmuseum 

in Amsterdam was gemaakt. Hij ging over Dudoks "Witte Dorp" 

in Eindhoven. Bet tentoons tellinkje bestond uit blauwdrukken, 

foto's en een inleidende tekst. 

He t resultaat viel me nogal tegen, het rie p te weinig op over 

wa t het v; i tte Dorp nu was. 

De teleurstelling daarover was een belangrijke aanleiding 

voor me om bij het Po~me Electronique Tom Veeger en Wim Key 

te vragen een grote makette te maken. · 

Begeleiding: Bij Dudok in Eindhoven maakte ik een vouwblad 

met een korte inleiding over Dudek en het Witte Dorp . 

Ik maa kte er ook de foto's voor en gaf het geheel vorm. 

Recensies: Eindhovens Dagblad: Waldy Vastrick 





S TRUY CKEN EN PANAMA RENKO 

JAAR: 19Rl 

DOOR: onder andere Leopold Manche en Bart Lootsma 

De tentoonstelling Struycken en Panamarenko vond plaats in het 

kader van een breder opgezet program.ma van Studium Generale 

over kunst en techniek ter gelegenheid van het vijfde lustrum 

van de TH. In de voorbereidingscommissie, waar ook Jean Leering 

en Toon PrUst nog d€el van uitmaakten kwamen we al snel terecht 

op Panamarenko, vanw~ge de weerstand die de plaatsing van zijn 

Umbilly had opgero~pen de TH. Jean Leering stelde voor diens 

werk te confronts ren met- dat van Peter Struycken, die toen pas 

een teni .oonstelling had gehad in het museum Boymans van Beunin

gen in Rotterdam. Strucken wordt door technici vaak hoog ge

waardeerd omday hij bij zijn werk gebruik maakt van 

computers. Als extra idee stelde Leering voor de kunstenaars 

elkaars werk te laten uitzoeken om "de kunst terug te geven 

aan de kunstenaars." 

De tentoonstelling werd geen succes. vvij waren te weinig in 

s t aat het ges prek dat tussen de kunstenaars had moeten ontstaan 

te begeleiden, met als gevolg dat het een regelrechte ruzie 

werd. Struycken vroeg een bevriende astrofysicus, Lewin, om 

het wetens chappelijke werk van ?anamarenko te onderzoeken. 

Di t moest natuurlijk mis gaan: het werk van Panamarenko draait 

im.mers in de eerste plaats om de kritiek op de macht van dit 

soort deskund i gen en wetenschappers. De briefwisseling i s 

ge Dublice erd in de catalogus. Struycken was uiteindelijk alleen 

geinteress eerd in de technische hulp van de TH. Hij zocht wel 





een hele lijst werken van Panamarenko uit, maar is verder 

nooi t op de TH geweest. Dat had tot gevolg dat Panamarenko 

"de macht" overnam en de keuze van Struycken volledig negeerde, 

zelf ook geen keuze maakte uit diens werk en een confrontatie 

ermee, door de werken dicht bij elkaar op te plaatsen, volledig 

afwees zodat Struyckens werk naar het H-niveau in de hal werd 

verbannen. Ikzek 

Ikzelf deed je vormgeving van de ca~alogus, waar ik nog steeds 

erg tevreden over ben, in vier kleuren gedrukt bij Lecturis. 

Verder deed ik een deel van de organisatie samen met 

Leo pold Manche en de vormgeving van de tentoonstelling zelf. 

Dat laatste was niet zo geslaagds ?anamarenko wilde eigenlijk 

het liefst zijn vliegtuigen opstellen in een zo traditioneel 

mogelijke duidelijk begrensde ruimte met gesloten hoeken. Mijn 

ontwerp voldeed daar niet aans het bestond uit een aantal 

schermen die op poten waren gezet om de architectuur van de 

van het ~oofdgebouw een bee t je te kunnen temmen en het geheel 

de indruk te geven van een hangar. De poten zaagde 

Panamarenko er onmiddelijk eigenhandig onderuit en het grate 

scherm dat i k voorzien had ten behoeve van een werk van Peter 

• Struycken moest helemaal weg omdat het te groot was: "Die 

archi t ecten willen altijd alles ondergeschikt maken aan hun 

eigen werk-" Dat was niet alleen een vormprobleem, het 

ging Panamarenko nadrukkelijk om het gevecht tegen de 

veronderstelde macht van ingenieurs en wetenschappers, dus 

die van mij in dit geval. 

Begeleidings affiche, catalogus 



Pers : EindhoYens Dagblad en De Volkskrant. 
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TENTOONSTELLING VISUELE PARADOXEN 
TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
HAL HOOFDGEBOUW VAN 11-5 TOT 30-5 
MA-VR 9.00-18.00 ZA-ZO 14.00-18.00 
DI 9.00-22.00 CJ STUDIUM GENERALE 



VISUELE .PARADOXEN 

JAAR: 19~1 

DOOR: Toon PrUst, Vi im Heynen, Bart Lootsma 

KADER: Studium Generale Th'E 

De tentoonstelling best6nd uit een aantal afbeeldingen van 

bekende visuele paradoxen met teksten. Het was vooral gebaseerd 

op een boekje van de fluxus-kunstenaar George Brecht maar ook 

op Godel-Escher-Bach van Hofstadter dat toen net nit was, en 

de "Compositie van de \1ereld" van Mulish. 

De tentoonstelling werd nogal een teleurstelling. Het onwerp 

dat ik ervoor maakte werd behoorlijk aangetast en bovendien 

is hij nooit q'figebouwd door interne problemen bij Studium Gene

rale. 

Begeleiding: Affiche / Reader. 



JAARz 1QR2 

DOOR: ~oon PrUst, Bart Lootsma 

KADER: Studium Generale THE 

LINKS-RECH TS 

De tentoonstelling bestond uit een aantal rode en witte 

panelen die links en rechts op de loopbrug naar het Auditorium 

waren opgehangen. De symboliek van links en rechts werd erin 

uitgedrukt. Oospronkelijk bedoeld als onderdeel van een groter 

project over androgynie. Tekst en samenstelling van Toon PrUst, 

ik deed de vormgeving van de panelen en de folder. 

Begeleiding: strooifolder, literatuurlijst. 



MARIANNE Z\\ OLLO 

JAAR: 1922 

De tentoonstelling bestond uit een presentatie van aquarellen 

van Marianne Zwollo. Een deel van het werk vorrnt een cyclus, 

gelijklopend met Mariannes menstruatiecyclus. Er wordt in 

ondezocht in hoeverre perioden daaruit invloed hebben op het 

schilder~n~ De kunstenares baseert zich daarbij op de 

theorie~n van de psychia ter 1-'eerbol te over prenatale herinne

ringen. Voor deze cyclus ontwierp ik een opstelling in de vorrn 

van een halve ellins, met een opening erin waardoor een groot 

schilderij te zien was, dat was opgesteld op een driehoek. 

?as als je binnen was, was er iets te zien. 

Ik vond deze onstelling de beste die ik in dit verband gemaakt 

heb, eindelijk had ik vat op de ellendige ruimte van de hal 

van het hoofdgebouw. 

Begeleiding: Lezing Dr Litaert ?eerbolte 

Vertoning films Mariann& Zwolle 
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VARESE I 

11 fchruari 20.15 uur 
Stadsschouwburg 
Voorverkoop van af 28 januari, vrije verkoop vanaf 
4 februari. Ook kaartverkoop bij de RABO banken en 
VVV Eindhoven 

12februari 20.lSuur 
De Oosterpoort 
Kaartverkoop vanaf 3 februari op werkdagen van I 0-15 uur 
aan de Oosterpoort kassa, tel. op bovenstaandc t~jden: 
050-131044 

13 fehruari 20.15 uur 
AVRO Studio I 
kaartverkoop vanaf 6 februari Muziekpedagogische Akademie 
Koninginneweg 25 (tel. 035-4 7 548 t .a . v. 
mevr. N. van Limborgh) en's avonds a. d. zaal vanaf 
19.15uur 

14 fcbruari 20.15 uur 
Muziekcentrum Vredenburg 
Kaarten verkrijgbaar vanaf9 februari aan de kassa dagelijks 
(beh. zondag) van 10-15 uur ; telefonisch 
reserveren van I 1-15 uur: tel . 030-31454'1 

15fehruari 20. lSuur 
Koninklijk Conservatorium, 
kaartverkoop vanaf20 januari Conservatorium Muzi~khandP-1 
van 10.30-16.30 uur (tel. 070-833929) beh. zaterdag en zondag, 
's avonds a. d. zaal vanaf 19 uur 

18, 19 r.11 20 fcbruari 20.:lO uur 
Paradiso 
Kaartvcrkoop vanafl 1 februari bij de AUB -tickctshop 
(Leidseplein) en bij de VVV's en ' s avonds aan de kassa van 
Paradiso 

VARESE 2 

24fehruari 19.30uur 
Muziekcentrum Vredenburg 
kaartverkoop vanaf 19 februari aan de kassa 
Muziekcentrum Vredenburg (tel. 030-314544) en 's avonds 
aan de zeal vanafl8.45 uur 

25 fehruari 19.30 uur 
Koninklijk Conservatorium, 
kaartverkoop vanaf 20 februari tussen 9-16 uur bij het 
Residentie Orkest, Statenlaan 28, Den Haag (tel. 070-
549900) en's avonds a. d. zeal vanaf 18.30 uur 

PROCRAMMA 
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RECONSTRUCTIE POEME ELECTRONIQUE 

Om het spel van kleuren en beelden na 26 jaar weer te la te n 
herleven, is door Tom Veeger en Wim Key een ruimtelijk ontwerp 
gemaakt, waardoor het publiek omgeven zal zijn door vlakken. 
De vlakken suggereren de wiskundig vormgegeven wand en van het 
'Philips paviljoen' zoal~ dat in 1958 op de wereldtentoonstelling in 
Brussel was gebouwd naar het ontwerp van lannis Xenakis. Op die 
wanden werd het Poeme van Le Corbusier vertoond. 
Aan d e hand van het oorspronkelijke scenario van beelden e n 
kleuren, he eft Henk van der Geest een lichtontwerp gemaakt m et 
de huidige technische middelen. 
Om de beweging van het geluid in de compositie van Varese, welke 
in het Paviljoen door middel van 425 luidsprekers waarneembaar 
werd, ook nu hoorbaar te maken, heeft Dick Lucas een multifone 
wee rgave ontworpen, waarbij in de zaal gebruikt wordt gemaakt van 
72 luidsprekers om de originele 'routes' van het geluid zo veel 
mogelijk te laten klinken. 

Cliff Crego- directie, Leonore Pameijer, Marieke Schneemann - fluit , 
Alayne Les lie - hobo, Peter Eggenhuizen, Arjan Ariens Kappe rs -
klarinetten, Yutaka Sugino - fagot, Hendrik Jan Lindhout, Willem van der 
Vliet, Ad Welleman - trompet, Vincent Rombouts , Toon van Ulsen, 
Herman Nass - trombone, Joop van Dijk, Hendrik Jan van Renes - tuba, 
Jeroen Vermeulen, Wim Timmermans-hoorn, Pieter Smithuysen -
contrabas, Luuk Nagtegaal, Michael de Hoo, Arthur Cune, Marc Zoutendijk, 
Jacob Goud, Paul Koek, Frans Leerdam, Willy Goudswaard, Ger de Zeeuw, 
R.enee Jonker, Herman Halewijn, SteefGerritse-slagwerk , Niek de Vente -
piano . 

Peter Eotvos - directie , Lucia Meeuwsen - mezzosopraan, Leonore 
Pameijer - fluit, Alayne Leslie - hobo, Arjan Ariens Kappers - klarinet/ 
basklarinet, Peter Eggenhuizen - klarinet : Harry Sparnaay- basklarinet, 
Yutaka Sugino - fagot, Wim Timmermans - hoorn, Hendrik Jan 
Lindhout - trompet, Toon van Ulsen- trombone, Gerrit de Zeeuw, Willy 
Goudswaard, Renee Jonker - slagwerk, Jan Erik van Regteren Altena -
viool, Esther Apituley - altviool, Taco Kooitra - cello, Pieter Smithuysen -
contrabas, Ernestine Stoop - harp, Rene Eckhardt - piano, Niek de Vente -
harmonium, Frank Westeyn - gitaar, Elly Seinstra - mandoline, I eden 
van het Residentie Orkest . Asko 

Varese in Nederland is een productie van de Stichting Asko 
dirigcnt Cliff Crego 
gcspeeld door het Asko Ensemble mmv Slagwerkgroep Den Haag, 
Circle Ensemble en Residentie Orkest. 

lichtscenario Henk van de Geest 
lieht techniek Johan Vonk & Onno Romeyn 
geluidsscenario & -regie Dick Lucas 
gcluidstechniek Dick Lucas, Marcus Nijssen & Sebastiaan van Pinxteren 
ontwerp & constructie ruimtelijke vormgeving Tom Veeger & Wim Key 

puhliciteit Hans van Lier 
grafisch ontwerp Carel Kuitenbrouwer 
vertalingen programma Bahct Mossel 
DE BEVRIJDING VAN DE KLANK, teksten .. n en over Varese: 
redact ie Elmer Schonberger 
LE rotm ELECTRONIQUE-LE CORBUSIER-VARESE-XENAKIS: 
samenstelling Bart Lootsma & Jae de Kok 

zakclijke organisatie Josee Voormans 
productic Elza He\jman 

Bijzonclcre clank geldt de volgende personen en instellingen voor 
hun hulp en/offinanciele ondersteuning: 

De Gemeente Amsterdam, afdeling Kunstzaken 
Fondation Le Corbusier 
Roh de Graaf, redactie Wonen TNBK 
Johan Jansen 
Renee Jonker 
Kommissie Speciale Aktiviteiten, afd Bouwkunde, TH Eindhoven 
Bart Lootsma 
PHILIPS 
Dick Raaijmakers 
Jan Reys 
ln st itu.ut voor Sonologie, Frits Wijland & Jaap Vink 
Ir . W. A. Tak 
Toon van Ulsen 
Sieuwcrt Verster 
Hct Ministerie van WVC, 
afd Muziek & Dans en afd Beeld end c Kunst & Architectuur 
lannis Xenakis 

Weesperzijde 23, 1091 EC Amsterdam, tlfn (020) 92 35 67 



LE POEME ELFC'TRONIQU.c; 

JAAR: 1994 

DOOR: Bart Lootsma, Tom Veeger, Wim Key met medewerking van 

Jae de Kok, Han Westelaken, Arie van Rangelrooi, ASKO. 

KADER: KSA, Stichting ASKO 

Eind i9S2 stuitte ik bij toeval bij Johan Jansen op de comDlete 

archieven van Kalff met betrekking op het Philipspaviljoen 

op de EXPO •5q in Brussel, beter bekend als het ?oeme ~ 1ectro

nique van Le Corbusier. Ik wist dat daarover weinig bekend was 

en dus wilde ik er meteen graag een ten+oonstelling over maken. 

William Graatsma, toen nog verbonden aan de TH, was meteen 

erg enthousiast en vond dat het een grate tentoonstelling 

moest warden. _)rof. Bekaert stelde voor een nummer van \, onen TABK 

als catalogus te laten verschijnen. Bestudering van de 

archieven leverde de vondst op van het originele scenario -

en daarmee oak ~an·ds vens het Poeme weer opnieuw tot leven 

te wekken, zij het op schaal. Om een makette te bouwen vroeg 

ik Tom Veeger dieop zijn beurt Wim Key benaderde. Al met al 

was het vakantie geworden, en dan ligt de TH zeals bekend 

enkele maanden stil. 

In de vooruitblik van de Stadsschouwburg in Eindhoven,las ik 

in augustus dat het ASKO-ensemble uit Amsterdam een snectacu

la ire serie concerten plande geheel gewijd aan de muziek van 

Varese en met o·:.i het i- oeme Electronique. Een telefoontje leerde 

dat men daar hel emaal niet wist dat daar beeld projecties en 

arc~itectuur bij hoorden. Dat paste echter wel bij de s pecta

cula ire idee~n die man over een presentatie van het ~oeme had, 



en een samenwerking s+ond va!:'+. Het- gehele project ging O D 

11 februari van start met een lezing van Xenakis, de st ijds in 

l q5R als assistent van Le Corbusier als architect betrokken 

bij het paviljoen. De tentoonstelling o p de 'TH bestond ui t 

27 panelen waarop vooral de ontstaansgeschiedenis en de struc

tuur van het .i:;oeme w~rden ui teengezet (deze panelen reisden 

in verkleinde vorm mee met de concerten), divers origineel 

materiaal dat was opgedie pt uit archieven en priv~-bezit en een 

aantal make ttes, waaronder, een Schaal 1: 8 waarin he t ,:;oeme 

door middel van een diaprojectie opnieuw werd ongevoerd. 

'Jorn Veeger en v; im Key bouwden de makette, Arie van Rangelrooi 

en Han Westelaken recons+rueerden he+ nrogramma en ik s te lde 

de nanelen samen, deed de vormgeving samen met Jae de Kok 

en deed de organisatie. 

Voor de concerten maakten 'Tom Veeger en \, im Key een ruimtel i jke 

behandeling voor alls zalen waarin ze werden uitgevoerd, d i e 

de vormen van het oors pronkelijke paviljoen moesten suggereren 

en waaro p het kleurenprogramma geprojecteerd kon worden. Dick 

Lucas ontwierp een installatie met zestig luidsprekers waarmee 

veel van de effect~n uit het oors pronkelijke naviljoen, waar 

JOO luids prekers in zaten, konden worden opgeroepen. 

Voo~ de overige stukken was de dirigent Cliff Crego. Mede door 

de enorme belangstelling van de media werd het project een enorm 

succes: de zalen waren overal uitverkocht, iets wat bij heden

daagse muziek zelden voor komt. 

De tentoons+elling is momenteel +e zien in Gent, in he+ kader 

van het Festival van Vlaanderen en gaat nog verder reizen. 
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Begeleiding: 

- \·.· onen 'J:A BK 2/ 9,4 met artike len van mi j en Maarten Kloos 

- Bo ekje: "De Bevrijding van de Klank", s amenge s teld door 

Elmer Schonberger met ender andere een teks t van mij over 

de ontstaansgeschiedenis van het Po~me. 

- Museum en Schouwburgnieuws: samenvattend artike l van mij 

- Affiches, strooifolders, programmaboekje 

- Dagbladen : De Volks krant (diverse artikelen wo. voorpagina 

en vrijdagse kunstbijlage), NRC, Jarool, Eindhovens Dagblad, 

Trouw eva. 

- V:eekbladen: Vrij Nederland (groot interview met Louise Varese 

door Elmer Sconberger), De Tijd, El s eviers Magazine ea. 

- Maandbladen: oa. Vinyl, Obr, Uitkrant voor Am3terdammers , Kijk 

Uit, eva. 

- ~ elevi~ie: Omnibus 14 februari (interview met mij) 

- Rad i o: Omroep Brabant (interview met mij) 

FUr Elise 12 februari 





Le Poeme Electronique 
Varese in Nederland 

De Kommissie Specia le Aktiviteiten van de ald eling Bouwkund e 
der TH-Eindhoven en het ASKO -Ensemble nodigen u uit aanwezig 
te zijn b ij het gezame nli jk georganiseerde programma op 
11 februari in Eindhoven, bestaande uit: 

14.00 uur, Grote Zaal Auditorium Technische Hogeschool: 
Lezing Iannis Xenakis: "The Philips pavillion and 
related subjects". 
Aansluitend de opening van de tentoonstelling 
"Le Poeme Electronique-Le Corbusier-Varese-Xenakis" 
in de Hal van het Hoofdgebouw, le zien van 11-2 tot en 
met 4-3-'84. 
Toegang gratis. 

20.15 uur, Stadsschouwburg Eindhoven: 
Premiereconcerl programma "Varese in Nederland" 
door he! ASKO-Ensemble in samenwerking met de 
Slagwerkgroep Den Haag en het Circle Ensemble 
onder leiding van Cliff Crego. 
Toegang I 16,-, CJP/Pas 65 I 11,- . 

Stadsschouwbu rg Eindhoven 
Elzentlaan 50 
5615 CN Eindhoven 

TH-Eindhoven 
Den Dolech 2 
5600 MB Eindhoven 

ASKO-Ensemble 
W eesperzijde 23 
109 1 EC Amsterdam 
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EINDHOVENS 
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EINDHOVENS BES'IAAN EN BEDRIJVIGHEID . 

DOOR: Leopold Manche, Wim Heynen en Bart Lootsma 

KADEi: Studium Generale ~HE 

Ik ontwierp samen met Leopold Manche de lay-out van de catalo

gus en he t affiche. 



VERZORGING S'JUDIUM GENERALE THE 

JAAR1 1982 

KADERs Studium Generale 

Najaar 1982 zette ik als student- assistent verbonden aan Stu

dium Gen~r~le een nieuwe v~rmgeving van de publiciteit op, 

bestaande uits 

- kalenderaffiches die per maand verschijnen met bij behorende 

strooifolders: deze kwamen in plaats van de vroegere 

affiches per incidenteel programmaonderdeel 

twee programmaboekjes, een voor najaar 1932 en een voor 

voorjaar 19?3 

- een nieuw logo, dat wil zeggen ik paste het oude nogal 

abstracte logo aan en verbond die met de ka pitalen S G in 

een Helveticaletter, om directer het verband met Studium 

Generale te leggen. 

In deze vormg~·ving is te zien dat mijn belangstelling zich 

hoe langer hoe meer van, laten we zeggen een "Total Design" 

benadering, naar een voor aktuelere vormgevingstrends verschoof. 

Vooral Gerard Hadders was voor de affiches een voorbeeld, 

vooral wat het door elkaar heen gebruiken van verschillende 

lettertypes betrefts schreefletters gecombineerd met schree!

loze letters, bijvoorbeeld. Een "postmoderne" benadering dus. 



Film en Psyche : Subway Riders 

Bulletin 
voorjaar 1983 



ARTIKELEN VOOR KIJK UIT 
• 

Van januari lq~3 was ik lid van de redactie van de Eindhovense 

Kulturele Uitkrant waarvan Theoline van Schie de hoofdredac

trice is (uit bescheidenheid heet het officieel redactieraad 

en eindredactrice, in de praktij~ is mijn omschrijving juister). 

Kijk Uit is een uitgave van de Stichting Kunstzinnige Vorming 

in Eindhoven, samen met, toen die nog bestohd, de Eindhovense 

Kunststichting. Instellingen betalen een vrijwillige bijdrage. 

Oorspronkelijk kwam ik daar in als "architectuurdeskundige" 

naar aanleiding van een artikel van Bert Staal in januari 19~3. 

Over architectuur in Eindhoven heb ik nooit geschrevens in 

de periode dat ik in de redactie zats ik vond dat er niets 

beHoorlijks geproduceerd werd en ik vond het dus maar beter 

om erover te zwijgena ik ben geen Komrij. En kritische artike

len z i jn ook publici te it voor de heren tenslotte ••.... 

v;e1 heb ik een aantal artikelen over beeldende kunst geschreven, 

die ik hier gebundeld heb. 

Opgemerkt moet worden dat het over het algemeen voorbeschouv.-in

gen waren, du~ zonder dat er iets te zien was geweest en 

mee~tal zonder toereikend persbericht. 



- The perfect whisper (april 1983 met Toon Prlist) 

- Het Orgien Mysterien Theater van Hermann Nitsch (september 

1933 met Toon PrUst) 

- + Honderden kunstenaars, over het Holland Art Initiative (sep

tember 1983 met Toon ?rUst) 

- John Latham: Legends (oktober 19 Q.3) 

6 Jonge kunstenaars in het van Abbemuseum (november 19q3 met 

'I·o on PrUs t ) 

- Nitsch - Rainer - Brus (a pril 1994) 

- Interviews over het themaweekend "Kunst, krijgt het publiek 

er genoeg van?" (onderdeel van een grater artikel, april 19q4 ) 

- Over figuratieve schilderkunst (mei-juni 1994) 



THE PERFECT WHISPER Van Abbemuseum.: James Lee Byars & 
I J van der Heyden 

0 
In het oude gedeelte van het Van Abbe
museum heeft de kunsteaar James Lee 
Byars een aantal ruimten ingericht, die 
een sterk sacrale sfeer suggeren. Dat 
wordt bereilct door het gebruik van kost
bare materialen als satijn, zijde, goud, ro
bijnen, antieke voorwerpen en voorwer
pen die een symbolische geladenheid 
hebben. De werken zien er uit als een de
cor vol betekenissen voor ingewijden, 
waarbij de profaan letterl ijk op afstand 
moet blijven. 
Centraal in de tentoonstelling staat een 
grote cirkelvormige glazen plaat met een 

' goud omrand gaatje erin, waar doorheen 
het geheim gefluisterd kan worden : The 
Perfect Whipser. De catalogus bij deze 
tentoonstelling is een volmaalcte kubus · 
waarvan slechts enkele vellen in het mid
den bedrulct zijn. 
Hij kost f 125,-

In de nieuwe vleugel is tegelijkertijd een 
overzichtstentoonstelling te zien van 
J.C.J. van der Heyden. • 
Werk van Ad Dekkers en Carel Visser, (va
riaties op cirlcel ~n vierlcJJntJ hangt in de 
tussengang en verbindt de twee tentoon
stellingen. Het afstandelijke dat de ten
toonstelling van Byars kenmerlct, ont
breelct bij van der"Heyden helemaal. De 
bezoeker wordt zelfs door spiegels en t. v.
monitors in de tentoonstelling opgeno
men. In de tentoonstelling is de hele ar
tistieke ontwikkeling van van der Heyden 
te volgen. Hield hij zich oorspronkelijk be
zig met onderzoek naar het schilderen , 
waarbij van d~r Heyden door subtiele af
wijkingen en bewerkingen met een
voudig uitziende middelen de toeschou
wer weet te boeiert, de laatste jaren on
derzoelct hij vooral de context waarin het 
schilderij .Qemaalct wordt en de context 
waarin het bekeken wordt. Dat uit zich o.a. 
in de twee ateliertjes die op de tentoon
stelling zijn nagebouwd. 
De uitgebreide kleurencatalogus kost 

v~ l)&fll. HsyPSN f 35,-. . 

Kijk Ui t april 19SJ 
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HET ORGIEN MYSTERIEN 
THEATER VAN HERMANN 
NITS CH 

Van 4-9 tot en met 9-10 is er i!'I het 
Van Abbemuseum een grote over
zichtstentoonstetling te zien van het 
werk van de Weense kunstenaar Her
mann Nitsch. 

Al sinds het begin van de zestiger ja
ren ondemeemt Nitsch akties in het 
kachtr van het Orgien Mysterien Thea
ter. Tijdens zulke akties, 'abreaktions
spiele', worden onder meer pas ge
slachte dieren verscheurd waarbij de 
deelnemers met bloed en ingewanden · 
worden besmeurd. Voorwerpen uit de 
erediensten van de Katholieke kerk 
spelen bij de rituelen een belangrijke 
rol. Alles gaat vergezeld van ge
schreeuw en ender lawaai. 

Nitsch schrijft zelf: 
Op 4 juni 1962 werd door mij een ge
dood lam uitgehaald, ontvleesd en in 
stukken gescheurd. Het gaat hier om 
een manifeste handeling ('estetische' 
offervervangingshandeling ), die men 
uitgaande van de theorie van het OM
theaterproject als zinvol en noodzake-
/ijk za/ erkennen. , 
lk neem door mijn kunstproduktie 
(vorm van zijnsmystiek) het schijnbaar 
negatieve, onsmake/Jjke, perverse, obs
cene, de hartstocht en de daaruit re-

~ sulterende offer-hysterie op mij zodat 
~ zij ju/lie de bevlekkende schaamteloze 
: neerdaling in het extreme bespaart. 
; lk ben een uitdrukking van de gezame
~ /ijke schepping. lk heb mij in haar. op
~ gelost en mij met haar geidentificeerd. 

Alie /<welling en we/lust, gemengd tot 
een enkele toestand van roes (be
dwelming, dronkenschap), zal mij en 
daarmee ju/lie doordringen.' 

De gewelddadige akties roepen vaak 
heftige emoties op. Bij de eerste pre
sentatie in Nederland in 1977 in De 
Appel werden er zelfs vragen over ge-

. steld in de Amsterdamse gemeente
raad. 

• 

De tentoonstelling zoals die nu in het 
Van Abbemuseum wordt gehouden 

1 zou kunnen warden gezien in het kader 
van de grater wordende belangstelling 
voor het Dionysische in de kunst, waar 
ook bijvoorbeeld de tentoonstelling 
Todesbilder eerder dit jaar in Hamburg 
een voorbeeld van was. 
Dionysische kunst legt meer nadruk op 
wat voortkomt uit het onderbewuste, 
gevoelsmatige en wat door veel men
sen als duister wordt ervaren. 
In de zomeropstelling van het Van Ab
bemuseum was de centrale zaal van de 
oudbouw al aan het Dionysische ge
wtjd met werk van Gilbert & George; 
Bacon en Nitsch; en men is van plan 
later dit jaar aandacht te gaan besteden 
aan onder meer Arnulf Rainer en 
Gunther Brus, die verwant zijn aan 
Nitsch en ook allebei deel uitmaken 
van de Weense kunstwereld. 

De tentoonstelling van Nitsch bestaat 
voor een deel uit foto's die tijdens de 
akties gemaakt zijn door Heinz Cibulka 
terwijl een Mlder diMI van het museum 
zat WM!>rden iAgeriOt mttt de misgewa
den, kelken en doelten die bij de akties 
zijn gebruikt en die als kunstvoorwer-

, pen warden bewaard. Verder wordt er 
nag over gesproken in Eindhoven (De 
Fabriek) akties van Nitsch te laten· . 
plaatsvinden, wat de beste manier zou 

I zijn om met zijn werk kennis te maken. 

i Bij de tentoonstelling komt een uitge-
J breide kleurenkatalogus uit. 

1 Toon Priist 
Bart Lootama 

Kijk Uit september 1 9~3 
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Kijk Uit se ptember 1q ~ 3 

-1-HONDERDEN 
KUNSTENAARS 

over het Holland Art Initiative 

18, 20 en 21 augustus staat Eindhoven 
in het teken van een uniek kunst
spektakel dat plaats zal vinden in het 
POC, de Philips Jubileumhallen, het 
PSV-stadion en het parkeerterrein 
·daartussen. 
Het is de bedoeling van organisator 
Robby Veerman van Holland Art lni
tietive om kunstenaars die normaal te 
weinig mogelijkheden hebben om hun 
werk te verkopen hier de gelegenheid 
te geven het onder de aandacht van 
een groot publiek te brengen. 

Om dat publiek naar Eindhoven te krij
gen heeft het HAI een zeer aantrekkelijk 
programma opgesteld met onder meer 
bekende popgroepen, jazzmuziek, films, 
dichters en video-presentaties. 

Uit een voorlopige blik op het pro
gramma blijkt dat het nogal divers is 
uitgevallen: een duidelijke program
matische lijn valt er niet in te ontdek-

.ken. Aan de ene kant zijn er com
merciele groepen als KC and the Sun
shine Band maar die treden op naast 
de Comsat Angels. Op jazz-gebied zijn 
er en een traditionele band als de 
Dutch Swing College en het complete 
Free Music Festival uit Antwerpen. 
Succesfilms als Les Uns et les Autres 
worden gedraaid maar ook een film als 
the Last Wave die alleen in het alter
natieve circuit te zien is geweest: 
Het lijkt meer 'voor elk wat wils' dus. 

Uit de tot dusverre besctiikbare infor
matie lijkt het aanbod op het gebied 
van beeldende kunst (waar het toch 
allemaal om begonnen was) nog het 
zwakste uit de bus te komen. Maar tot 
op de dag zelf kunnen er kraampjes 
gehuurd worden . 
Het HAI rekent daarbij op deelname 
van de 'doorsnee BKR-man'. voor zover 
je daarvan kunt spreken. 
Robby Veerman probeert met het pro
ject te bewijzen dat het heel goed mo
gelijk is om met alleen particulier ini
tiatief - hij zegt te werken zonder enige 
subsidie of sponsoring - iets te doen 
aan de moeilijke financiele situatie in 
de beeldende.kunst. De vraag blijft of 
alleen particulier initiatief de proble
men zal kunnen oplossen die ontstaan 
wanneer de overheid haar taak op dit 
gebied verwaarloost. Een festival als 
dit is zeker niet geschikt voor alle kunst 
en kunstenaars. De grote stromen pu
bliek en de - waarschijnlijk - zeer uit
eenlopende aard van het getoonde 
werlc staari in iedar geval een zekere 
mate van rust in de weg. 

Voortopig lijkt dit festival van Holland 
Art Initiative wel een grote aanwinst 
voor Eindhoven. 

Toon Prust 
Bart Lootsma 



JOHN LATHAM:·LEGENDS 
of incidental persons. 

In 1981 schreef de Engelse kunstenaar John 
Latham de tekst Event Structure. In die tekst 
ontwikkelde hij een theorie op grond waarvan 
er voor kunstenaars een nieuwe taak is weg
gelegd als 'incidental persons' , een derde 
kracht die onafhankelijk van bestuurlijke klasse 
en arbeiders aan een betere wereld werkt. De 
belangrijkste kwaliteit van de ' incidental per
sons' is dat hij op langere termijn denkt en zich 
niet alleen met het oplossen van direkte pro
blemen bezighoudt. Het is vooral de beperkt
heid van de taal die door Latham op de korrel 
wordt genomen ; het onvermogen om de we
reld te beschrijven terwijl toch alle belangrijke 
beslissingen worden .gebaseerd op formule
ringen in die taal. 
In het begin van de jaren zestig, in zijn nibilist i
sche periode, organiseerde Latham rituele 
boekverbrandingen in de hoop dat uit de as 
een nieuwe samer:ileving zou ·oprijzen. 
In 1967 richtte Latham samen met zijn vrouw 
.Barbara, Jeffrey Shaw en Barry Flanagen de 
Artist Placement Group op om 'incidental per
sons' ook werkelijk een rol te laten spelen . 
APG wil een bureau zijn dat onafhankelijk van 
de Engelse Arts Council kontakten legt tussen 
kunstenaar en bedrijven. 
De tentoonstelling L~gends die van 7 tot en . 
met 24 oktober in het Apollohuis te zien is 
bestaat uit twaalf panelen en geeft een beeld 
van de verschillende stadia uit de tekst Event 
Structure. 
De Jaatste jaren verschuift Lathams aandacht 
van het werken in bedrijven naar het werken op 
overheidsniveau. V0-0r Legends heeft hij bij
voorbeeld geprobeerd de Verenigde Naties te _ 
interesseren. -

Hoewel John Latham a/s kunstena-ar minder 
bekend is in Neder land, is z1jn invloed in En 
ge/and groot. H;j was doceftt aan de St. Mar
tin's School of An in de periode dat Gilben & 
George, Richard Long, Hamish Fulton en Jan 
Dibbets er studeerden_ 
Werk van Latham bevindt zich o.a. in het Mu
seum of Modern An in New York en in de Tate 
Gallery in Londen. Dok nam hij dee/ aan de 
Documenta 6 in Kassel. 

(BART LOOTSMAI 
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JOHN LATHAM: LEGENDS 

Apollohuis 7-10 t/Ql 24-10 

JAN BODDE/EDUARD KOOP
MAN: SCHILDERIJEN 

Apollohuis vanef 28· 10 

Kijk Uit oktober 19RJ 



6JONGEKUNSTENAARS 
. ~ INHET 

~ ~ ~ VAN AB~:'!!!~~=!:':! . - N 0~ · A. de laatste jaren ten opzichte van de 

> IJ.j~ 'i . ~V\..' • i:· ~(') nieuwsteontwikkelingenindemo-
~ ~' • ~ dernekunstbewaardelijktmetde 

Q 
huidige tentoonstelling van 6 jonge 

t/tJ ~V o' · kunstenaars met een Sprong over-
... ,. ,. ,,,,,_ ~ ~ ~ wonnen. 

C \,,J l't~ 4 · • . s Werderbij'DeStatua'ditvoorjaar 
V ~~ nog geroepen om nieuwe kriteria en 

een nieuwe theorie om kunst te 
beoordelen, bij deze tentoonstelling 
worf}t er juist de nadruk op gelegd 
dat de zes kunstenaars, 2 Amerika-

';,,/ nen, 2 Duitsers en 2 Nederlanders, 

,.. :'#,, ' . .ft;;:,\1"'~· ~ I ~ ~~:~1ij:~s~:~%~'ij~ee~~~~~~~:'ze:,ke 
verschillende bee/dende middelen 
bedienen. 

De twH Amerikanen Robert Longo en 
.Jenny Holzer lijken nog wel aan elkaar ver
want te zijn met hun pessimistisch
sarcastische humor. Ze gaan allebei uit van de 
ondergang van het westers-stedelijk avond
land. 
Longo gebruikt daarbij vooral beelden uit 
gangster- en rampenfilms, vermengd met een 
protserig kitsch- en art-deco ornamentiek : 
'The best dance is the way people die in the 
movies' is zijn commentaar. 
Oit soort teksten gebruikt Jenny Holzer letter
lijk in zijn lichtreclames. 
Van de twH Duitse kunstenaars kan zeker 
nie~ gezegd worden dat ze in ook maar enig 
opzicht verwant zijn . Walter Dehn is een 
schilder die zich nadrukkelijk in de Duitse ex
pressionistische traditie plaatst. In zijn werk 
zijn veel stijlcitaten terug te vinden van voor
gangers die hij bewondert : Schiele en Beck· 
man met name. In contrast met dit expressio
nisme maakt laa Genzken gladgepolijste ge
stroomlijnde vormen die aan moderne design 
en sieraden doen denken. In de beide zalen die 
tot haar beschikking staan heeft ze ook grote 
kleurenfoto's van oren met een knopje erin 
opgehangen. 
Opmerkelijk in dit internationale gezelschap is 
de keuze van twH Eindhovenae kunate
naars: Reni Daniila en Henk Viach. Hoe
wel volkomen verschillend van de rest van het 
gezelschap hebben ook zij, net als de twee 
Amerikanen, veel gemeenschappelijk, on
danks hetfeit dat Daniels schildert en Visch 
beelden maakt. Om te beginnen hun oplei
ding : op de academie in Den Bosch hadderi ze 



Kijk Uit 

allebei les van Dick Cassee en Sipke Huis
mans. Vooral Sipke Huismans heeft zijn spo
ren achtergelaten wat vooral naar buiten komt 
in het figuratieve karakter van het werk, de 
merkwaardige ensceneringen en de teksten 
die gebr(Jikt worden. 
Het tekenen speelt voor zowel Henk Vi sch als 
voor Rene Daniels nog steeds een grote rol - al 
was het maar om ideeen te ontwikkelen . 
In Eindhoven zijn het in eerste instantie de 
konserten in de Effenaar die hun sporen ach
terlaten in het werk • vooral in de vroege schil

·derijen van Rene Daniels met de grammo
foonplaten. 
Zoals veel Eindhovense kunstenaars vinden 

· ze na enige tijd een atelier in een oude fabriek. 
De grote ruimten geven Henk Visch de gele
genheid om het papier te verlaten en voor het 
eerst grote bee Iden te gaan ma ken . 

Een inhoude/ijke overeenkomst tussen Da
niels en Visch is dat ze allebei graag gebruik 
maken van citaten uit de kunstgeschiedenis. 
Bij Rene Daniels zijn dat heel directe bee Id- en 
stijlcitatenzoals van Picabia en Magritte maar 
ook vaak commentaren op het hedendaagse 
kunstgebeuren . 

. Bij Henk Visch wordt meestal de invloed ge
noemd van de middeleeuwse beeldhouw
kunst terwijl bovendien het probleem van de 

· sokkel in ieder beeld op een bijzondere manier 
wordt opgelost. 
De bee/den van Henk Visch spreken vael men
sen direct aan, ook we(3r op deze tentoonstel
ling : het bekende beeld van de reus bijvoor-
beeld. .. 
Dat ze zo aanspreken komt waarschijnlijk 
doordat ze altijd iets aandoetilijks hebben ge
combineerd met een innerlijke kracht die sterk 
archetypisch en tijdloos werkt. Vaak wordt er 
aan de bee/den van Visch iets mythisch toege
schreven. 
Bij de schilderijen van Rene Daniels ontbreekt 
die tijdloosheid in eerste instantie m~ar hier is 
het zo dat de schilderijen door hun gelaagd· 
heid in betekenissen en hun ambivalentie in 
de loop der jaren aan betekenis moeten win
nen. Eenzelfde schilderij wordt dan ook door 
verschillende critici anders ge·interpreteerd. 
Duidelljk is dat de kunstvan de twee Eindho
venaren een kracht heeft waardoor ze zeker 
niet de minsten zijn in dit internationale gezel-
schap. · 

Bart Lootam• 
ToonPriist 

novernber 19'33 



Arnu lf Rainer, foto : Hans Btezen 

NITSCH-RAINER-BRUS 

door Bart Lootsma 

Gunter Brus. foto : Heike Curtze 



'Door onze fixatie op de nieuwe wereld werd ons zicht op Europa wat vertroebe/d', 
sch reef direkteur Fuchs van het Van Abbemuseum in februari nog in het Museum- en 
Schouwburgnieuws. En juist nu heel Nederland overspoeld wordt door de helde~e 
geometrisch strukturen van de Amerikaan Sol LeWitt - in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam en in het Van Abbemuseum in Eindhoven, op een schaal zoals dat nog 
nooit eerder gebeurd is - is er in de nieuwe vleugel van het Van Abbemuseum ook nog 
een tentoonstelling te zien· van recent werk van de Oostenrijker Arnulf Rainer. 
Hij-lijkt op die manier wat weggestopt maar de tentoonstelling krijgt meer relief als 
men bedenkt dat Rainer niet de enige Oostenrijkse kunstenaar is aan wie het Van Abbe 
in dit tentoonstellingsjaar aandacht besteedt: eerder dit jaar viel de eer te beurt aan 
Hermann Nitsch en eind deze maand komt er een overzichtstentoonstelling van 
Gunter Brus. -
Deze reeks tentoonstellingen vormt een belangrijke schakel in het ambitieuze projekt 
van de ontdekking van Europa, in het kader waarvan onlangs nog de tentoonstelling 
'Uit het Noorden' te zien was met de drie Scandinavische schilders Munch, Jorn en 
Kirkeby. 
Daar leek, ondanks de prachtige individuele schilderijen die er getoond werden, de 
specifiek Noorse bijdrage aan de Europese kultuur wat onduidelijk : het speciale licht? 

Het gezamenlijke in de bijdrage van de Oos
tenrijkers komt dan naar verhouding veel ster
ker naar voren. ondanks dat er hier natuurlijk 
ook weer belangrijke individuele verschillen 
zijn. 
Oat gezamenlijk lijkt vooral te zitten in de 
- vaak wantiopige - pogingen om kunst, !even 
en natuur met elkaar te verzoenen, waarbij het 
exploreren van de duistere kanten van de 

. geest, soms tot zelfdestruktie toe, niet ge
schuwd worden. Verder zit hem het gemeen
schappelijke in het sterke bewustzijn van het 
specifieke kulturele erfgoed en dan met name 
dat van het Wenen van rond de eeuwwisse
ling. Nitsch verwijst daar ook heel letterlijk 
naar : Freud, Klimt, Schiele, Kokoschka, 
Schonberg en Berg . 
Een dergelijke rij namen moet er ook nu nog te 
maken zijn, aan de rij Nitsch, Rainer, Brus zou 
men toe kunnen voegen : Otto Muhl, 
Schwartzkogler, maar ook een kunstenaar als 
Walter Pichler en schrijvers als Thomas Ber
nard en Peter Rosei . 

ARNULF RAINER 
Arnulf Rainer is de laatste twintig tot d.ertig 
jaar vooral bekend geworden door zijn 'Uber
malungen', overschilderingen van schilderij
en van hemzelf of van anderen tot er bijna 
niets meer van het oorspronkelijke schilderij 
te zien was. Het waren schilderijen die tegelijk 
met destruktie en met perfektie te maken had
den en waar hij bijzonder lang aan werkte voor 
hij er tevreden mee was: 'Schilderen om het 
schilderen achter te laten', zoals hij zelf zei . 
Later maakte hij foto's, onder andere zelfpor
tretten waarop hij zijn gezicht in allerlei gri
massen vertrok, grimassen die hij later ver
sterkte door de foto's op een agressieve ma
nier te bewerken en zijn verlangens en obses
sies erop te projekteren. Hij schreef daar zelf 
over : Gelaatsspanning en fysiognomische ex
pressieve inspanning vergen niet alleen .een 
formalistische karakterverandering. een hevig 
verlangen naar kommunikatie en een inten
sieve nerveuze energie: ze doen ook een be
roep op onze onbewuste reserve-energie, die 
men ook we/ de psychopatische energie 
noemt. 
Rainer beschouwt deze grimassen als een van 
de meest elementaire, bijna dierlijke manie
ren van zelfexpressie. In aansluiting hierop, in 
een soort tussenfase. imiteerde hij direkt de 
tekeningen die een chimpansee maakte. Daar
voor was het niet voldoende alleen de teke
ning van de aap na te maken, maar hij moest 
echt de manier van bewegen, de motoriek 
overnemen. 
In de schilderingen die nu in het Van Abbemu
seum hangen, gaat Rainer nog een stap ver
der: hij is werkelijk als een beest te keer ge
gaan: Op het eerste gezicht lijken alle schilde
ringen op elkaar, er zitten ongeveer dezelfde 
patronen in , het karton is snel en nerveus vol
gesmeerd met beide handen. zover 11ls de ma
ker maar reiken kon. De plaats waar hij stond, 
is goed te rekonstrueren . De heftigheid waar
mee de verf is opgebracht en de kleuren zijn 
de enige onderlinge verschillen tussen de 
schilderingen, maar daarmee wordt wel een 
ongelooflijke gedifferentieerd arsenaal aan 
stemmingen weergegeven. Het doet denken 
aan het sorinaen en kriisen van een aao of het 

blaffen van een hond: opgewonden drukte, 
zonder echt begrijpelijk te zijn . maar het ge
moed en de wil om te kommuniceren zijn dui
delijk. Je zou de schilderingen ook als een dier 
moeten bekijken, eraan ruiken en ze betasten. 
In een prachtige tekst in de katalogus bij de 
tentoonstelling - had hij niet ook door Thomas 
Bernard of Peter Rosei geschreven kunnen 
zijn? - beschrijft Rainer tio~ de schilderingen 
tot stand zijn gekomen : hoe hij bukkend en 
kruipend de verf op de kartons smeerde of 
sloeg, hoe hij ze behandelde als intieme objek
ten, hoe hij in zijn verlangen om beest te wor
den ze bewerkte met tijger- en bereklauwen. 
tot zijn handen bloedden en hij zijn rug blij
vend ontwrichtte. Hij beseft dat hij niet door 
keri gaan : Die Ma/lust war da, aber sie verging 
recht bald en : Start zu ma/en, muss ich mich 
auf das Klagen verlegen, auf die Kommentie
rung meines niederganges. 

GUNTER BRUS 
Gunter Brus werkte in de zestiger jaren samen 
met Hermann Nitsch aan een aantal schokken
de performances. Publiek. en het shockeren 
ervan in een direkte konfrontatie. waren daar
bij een absolute noodzaak. Het ging immers 
om Abreaktionsspiele die een ztiiverende 
werking op de maatschappij moesten hebben. 
dit in tegenstelling tot de akties van Arnulf 
Rainer die het liefst in volstrekte eenzaamheid 
werkt. 
Was bij de akties van Nitsch de agressie vooral 
naar buiten gericht, op lammeren of op kna
pen, Brus richtte die agressie op zichzelf. In 
Zerrreissprobe uit 1970 bijvoorbeeld kerfde hij 
zich tot bloedens toe met een scheermes en 
dronk zijn eigen pis. 
Sindsdien trok hij zich terug uit de performan
cekunst, zeker omdat hij zijn akties zo radikaal 
waren geworden dat verdere voortzetting tot 
de dood geleid zou hebben, maar ook uit te
leurstelling over de behaalde resultaten, 
maatschappelijk gezien dan : Kunst moet zich 
terugtrekken in de monnikencel. 
Nu maakt hij tekeningen. eer:i voortzetting van 
de tekeningen die hij maakte om zijn perfor
mances tot in het kleinste detail voor te berei
den. maar nu fantastischer en voorzien van 
dichterl ijke teksten . Op het eerste gezicht zijn 
ze van een sprookjesachtige schoonheid, 
maar als je beter kijkt blijken ze boosaardlg en 
pessismistisch . Ze zijn als de schilderijen van 
Brus' Weense voorganger Gustav Klimt : waar 
prachtige vrouwen op staan, maar als je beter 
kijkt zijn de blosjes op de wangen niet gezond 
en is de transparante teerheid een voorbode 
van tering . En een tekst als Morder. Hoffnung 
der Frauen van Kokoschka zou bij Brus niet 
misstaan. 

De tentoonstelling van Arnulf Rainer is nog 
t/m 15 april te zien; de expositie van Gunter 
Bf'us begint op 21 april. Toevallig(?) wordt op 
10 april om 12.45 uur van beide kunstenaars 
een film gedraaid in het programma van Stu
dium Generate (TH-auditorium) . In 'Verlege
nes und Vergebliches' (Rainer, 1974) ligt het 
abent op de grimassen en lichaamsposen; 
• of beter - op de pogingen en mislukkingen 
om de gewenste uitdrukkingen te bereiken. 
'Zerreissprobe' (Brus, 1970) is een beeldver
slaa van ziin laatste oerformanca. 



De tien hierboven genoemde instel
lingen werden door de Eindhovense 
afdeling van OKW (zie pag. 12) ge
vraagd om peel te nemen aan de 

· open-huis-dagen op 14 en 15 april. 
Met uitzondering van Studium Gene
rale, Krabbedans en Effenaar (die om 
praktische redenen niet mee kunnen 
doen) namen de instellingen de uit-

. nodiging aan. Het them a van dit 
weekend 'KUNST, KRIJGT HET PU
BUEK ER GENOEG VAN?' was aan
leiding voor de redaktie om de parti
cipanten enkele vragen voor te leg
gen over de publieksbenadering in 
Eindhoven, waarbij, het kon haast 
niet anders, ook KIJK UITter sprake 
kwam. De vaak lange gesprekken die 
bij de diverse instanties werden ge
voerd, zijn samengevat in een aantal 
bondige uitspraken. 
Tenslotte hebben we het vragenlijst
je voorgelegd aan de hoofden van de 
Stichting Kunstzinnige Vorming en 
de Dienst Kunst en Kultuur, alias 
Kunststichting. 
lmmers; waar de hierboven ge
noemde instellingen uitsluitend een 
deelgebiedje van de kunstpresenta
tie in Eindhoven waarnemen, heb
ben SKVE en Kunststichting/Dienst 
Kunst en Kultuureen taakt.a.v. het 
totale plaatselijke kunstklimaat. Bij 
de SKVE ligt het aksent op de pu
blieksbegeleiding (het ontwikkelen 
van de kreativiteit als basis voor het 
verbreden van de kunstzinnige inte
resse); bij de gemeentelijke Dienst 
Kunst en Kultuur annex Kunststich
ting liggen de kunst-beleidsmatige 
taken, waarbinnen de adviserende 
funktie t.a.v. (de subsidiering van) 
kunstproducenten en kunstproduk
ten. 



APOLLOHUIS 
De beste vorm van publiciteit : 

EEN IN KUNST GEi"NTERESSEERDE PERS 
Het in 1980 geopende Apollohuis wordt 
gerund door Paul en Helene Panhuysen, 
d ie er - met een beperkte subsidie -cilctue
le kunstvormen presenteren. De pro
grammering is gebaseerd op hun per
soonlijkevoorkeuren. 
Paul Panhuysen: Binnen het kader van 
onze mogelijkheden is de publieke be
·1angstelling voor het Apollohuis prima. 
Op de eerste plaats zie ik ons als een plek 
die kunstenaars de mogelijkheid geeft 
om werk te presenteren en daar hoort 
natuur/ijk ook publiek bij. Van de andere 
kant hebben we gewoon de kapaciteit 
niet om een groat publiek te ontvangen. 
Zelf zie ik het publiek het liefst op de 
openingen. Openingen vind ik een se
rieuze 'social event ' waar kunst niet a I
leen gezien kan warden, maarook ver
werlrt. 
In Eindhoven is er zeker een groat poten
tieel publiek dat we niet bereiken. Er is 
nog steeds een heel groat probleem ten 
gevolge van het feit dat de Eindhovense 
pers niet functioneert ten aanzien van 
kunst en kultuur, en ik denk dat dat veel 
verdergaande konsequenties heeft dan 
menigeen we/ den/rt. Je kunt vanuit het 
aanbod - waarvan ik denk dat dat in Eind
hoven behoorlijk geavanceerd en ruim is 
- niet dire/rt een brug slaan naar een pu
bliek. Daar heb je de media bij nodig. 

Binnen de beperlrte middelen die een 
Omroep Brabant heeft, vind ik dat die 
daar veel aandacht aan besteedt, maar 
bij de schrijvende pers, en dan met name 
het Eindhovens Dagblad, gebeurt dat 
niet. De periode dater in Eindhoven twee 
dagbladen waren, werden al onze alrtivi
teiten in beide kranten opgenomen; bij 
het verdwijnen van het Eindhovens 

. Nieuwsblad liep ook de aandacht van het 
ED weer terug. Het effelrt daarvan is dui
delijk merkbaar. 
De inbreng van KIJK UIT op dit gebied is 
wisselend; als informatief blad is het 
prima, maar vorig jaar was het toch ex
plosiever en effelrtiever dan dit seizoen. 
Er we rd toen aggressiever en ook on
voorzichtiger met de gegevens omge
gaan. 
lk begrijp best dat dat problemen geeft, 
wanneer je als mede-financier de 
schouwburg hebt, en je geeft ook nega
tieve kritieken over de stukken, maar ik 
denk we/ dat dat nou net de attralrtiviteit 
van zo 'n blad verhoogt. lk vind dat goede 
kritiek noodzakelijk is. De argumentatie 
en de kwaliteit van de argumentatie is 
daarin natuurlijk van wezen/ijk belang, 
maar als dat op een gegeven moment 
leidt tot negatieve kritiek, dan vind ik dat 
a Ileen maar getuigen van een volwasse
ner benadering. 



DE FABRIEK 
De beste vorm van publiciteit : 

VAN MONO TOT MONO REKLAME 
Het in 1980 opgerichte kunstenaarscen
trum De Fabriek, wordt op demokrati- · 
sche wijze gerund door een groep kun
stenaars. Als woordvoerder van de 
'kunstvrijplaats' spreelct een van de ini
tiatiefnemers van het projelct: 
Ton Scheerder: 
Wat ons betreft hoeft er geen publici
teitscampagne te komen: de huidige pu
blieke belangstelling is, in verhouding tot 
de mankracht die we hebben, ruim vol
doende. Bovendien zijn we niet in de eer
ste plaats op publiek gericht. Maar het is 
natuurlijk altijd goed om voor onze aktivi
teiten een bredere belangstelling te krij
gen en vooroordelen weg te nemen. Wij 
zijn het meest gebaat bij een gei'nteres
seerd publiek, dat het leuk vindt wat hier 
allemaal gebeurt, en het verrassingsele-

ment kan waarderen. Wat dat betreft 
werkt de mond-tot-mond-reklame nog 
hetbeste. 
Sinds het ontstaan van De Fabriek en an
dere initiatieven in Eindhoven, vindt er 
een duidelijke verlevendiging plaats van 
de kulturele situatie. Het is niet a Ileen zo 
dat de produktie van kunst grater is ge
worden, maar ook de belangstelling van 
het publiek. 
Een kunstinformatiekrant heeft de poten
tie om een belangrijke funktie te vervul
len, maar in de praktijk van KIJK UIT komt 
daarweinig van terecht, omdaterte wei
nig medewerkers zijn die dat kunnen ver
wezenlijken. Er zijn mensen genoeg in 
Eindhoven die daar veel beter op zouden 
kunnen inspelen dan nu gebeurt'. 



VAN ABBE 
De beste vorm van publiciteit : 

EEN ZORGVULD/G. '•t,,i- \ i 

OPGEBOUWDE KOLLEKTIE 
Het Van Abbemuseum is weliswaar een 
gemeentelijke instelling en wordt ook be
taald door de gemeente, maar het heeft 
een taak die ook nog ver buiten de regio 
funktioneert, in Zuid-Nederland omdat 
het daar het enige volwaardige museum 
voor hedendaagse kunst is, en zelfs ver 
over de landsgrenzen als het gaat om het 
uitlenen van kunstwerken uit de kollektie. 
Afgezien van deze professionele belang
stelling voor de kollektie kan Jan i;>eb
baut, conservator, over de belangstelling 
van het gewone publiek niet veel zeggen: 
'Het publiek bestaat niet. Het enige wat te 
constateren valt is dater de afgelopen 
jaren steeds meer publiek komt'. Maar 
aan de andere kant zegt hij: '/k denk we/ 
dat onze middelen voor publiciteit te krap 
zijn. lk heb opgemerkt dater soms men
sen zijn, waar je van verwacht dat ze we
ten wat we doen, die dat niet wist en'. 
Om meer kontakt te krijgen met het pu
bliek uit de regio heeft het Van Abbemu
seum een paar jaar geleden kontakt ge
zocht met een groep mensen, afkomstig 
uit alle lagen van de Eindhovense bevol
king, en die gevraagd haar mening te 
geven over het museum en de manier 
waarop het publiek werd benaderd. 
Daaruit zijn o.m. de rondleidingen op de 
donderdagavond na de opening van een 

_ tentoonstelling voortgekomen en de 
aanvullende informatie in het Museum
en Schouwburgnieuws. Andere wen sen 
van deze modelpublieksgroep, zoals een 
audiovisueel program ma over de kollek-

tie (omdat die niet altijd getoond kan 
wordenl en een velletje met informatie 

· over hettentoongestelde, konden in het 
ene geval door gebrek aan geld en in het 
andere geval door een tijdelijk gebrek 
aan mankrachttoen direkteur Fuchs de 
Documenta 8 in Kassel organiseerde, 
nog steeds niet vervuld worden. 
Wat betreft de informatie aan het pu
bliek, deelt Jan Debbaut een belangrijke 
rol toe aan de pers, maar die zou dan de 
informatie over een kunstenaar moeten 
scheiden van het bespreken van een ten
toonstelling . Zo zou een kriticus van te 
voren kunnen vertellen waarom hij een 
kunstenaar belangrijk vindt of niet, waar
mee hij dan meteen impliciet de kriteria 
formuleert waarmee hij later in een af
zonderlijk artikel de tentoonstelling 
beoordeelt. Zo zou kunstkritiek meer 
kunnen inhouden dan alleen de laatste 
regel van een stuk. 
'lk denk dat KIJK UIT een bijzondere rot 
vervult als een soort regionale uitkrant, 
die een heel ander terrein bestrijkt dan de 
norm ale kranten en ik denk dat op dat 
punt daar veel mee te doen valt, niet a I
leen in de zin van het bespreken van akti
viteiten, maar ik denk dat je daar ook 
aankopen in kunt bespreken of af en toe 
eens een tentoonstelling of het beleid, of 
er gaat iemand weg of er komt iemand 
bij, wie is dat, al dat soort dingen wat we 
nu zelf met zeer weinig tijd tot onze be
schikking in het Museum- en Schouw
burgnieuws proberen te doen'. 

- ----- -



SCHOUWBURG 
De beste vorm van publiciteit: 

SCHOL/NG VAN 
HETPUBLIEK 
De schouwburg doet ook aan de open 
dagen van OKW mee, maar verwacht 
niet dater daardoor opeens meer publiek 
naar de schouwburg komt. 
Jan Reijs, direkteur van de Stadschouw
burg: 
'Als er sprake is van een drempel, dan ligt 
dat niet aan het feit dat we te weinig aan 
publiciteit doen - misschien ook we/, 
maar dat is niet het kernpunt- dan ligt dat 
ook niet aan het feit dat de kwaliteit van 
hetgeen we bieden te hoog of te laag zou 
zijn; maar dat zit 'em in de geringe kultu
rele kompetentie van een groot dee/; een 
gr6eiend dee/, van de bevolking, waar
voor het soort produkt dat een museum 
en een schouwburg biedt, absoluut geen 
relevantie heeft, omdat ze hun interesse 
heel ergens anders heeft liggen, laat ik 
zeggen in het klub- en buurthuiswezen; 
bij de televisie, of bij toepavonden. 
Er is misschien we! een groot potentieel 
publiek, maar dat komt niet opeens door 
een eenmalige aktiviteit: misschien we/ 
met een systematisch vertrouwd maken 
met zoals bijvoorbeeld de Rondom-kon
certen, die dankzij een begeleidende kur
sus over de 20e-eeuwse muziek, meer 
belangstelling kreeg. Daarnaast zou ook 
de pers een belangrijke rol kunnen spe
len, maar dan moet ze gedegen aandacht 
besteden aan kultuur, en niet, zoals nu 
het geval is, incidenteel. 
· Voor KIJK UIT geldt dat het in de eerste 
plaats een volledige agenda moet geven, 

in de tweede p/aats gedistantieerde in
formatie over a/le programma-onderde
len zodat het publiek zelf een oordeel kan 
vormen, en in de derde plaats zou de 
redaktie uit het aanbod bepaalde dingen 
kunnen lichten waarvan ze zegt 'da 's 
/euk'. Oat gebeurde eigenlijk alleen in het 
februari-nummer waarin Varese en La 
Zattera di Babe le besproken werden, 
maar verder is K/JK UIT de he/ft van de 
tijd maar een rotzooitje, wat betreft op
maak, vindbaarheid en de wanstaltige 
keuze van projekten die er uit worden 
gelicht. lk vind ook dat KIJK UIT geen 
goede eindredaktrice heeft, omdat ze een 
te geengageerde opvatting heeft v66r of 
tegen bepaalde theatersoorten. Daar 
mag ze wat mij betreft best over schrij
ven, maar een eindredakteur wordt ver
ondersteld de onder/aag van dehele kul
turele agenda; die hele neutrale persbe
richtentroep bij te houden. Die persbe
richten horen er bij, omdat je met zo 'n 
bescheiden klub mensen als die waar de 
redaktie nu uit bestaat, het hele terrrein 
niet kunt overzien. 
Over de hele linie genomen geloof ik dat 
Eindhoven in kultureel opzicht bepaald 
niet slecht scoort. Oat zit 'em doodge
woon in het~it dater een paar behoorlij
ke instellingen zijn - en vergeet daarbij 
niet de zuigkracht die Globe heeft- en 
omdat er een paar individuele gekken 
zijn, zoals Paul Panhuysen, Rudi Fuchs, 
Bert Hermens, Ab Hofstee en ik'. 

Kijk Uit april 1934 



Peter Klashorst 



OVER FIGURATIEVE 
SCHILDERKUNST 

TH-ha/ hoofdgebouw 
tlm 13 mei 
Over Schilderkunat, een reizende ten
toonstelling van de Nederlandse Kunst
stichting, is een goede tentoonstelling 
over een aktueel onderwerp : de weder
geboorte - of beter gezegd - de hernieuw
de belangstelling voor het schilderen in 
het totale aanbod van de beeldende 

, kunst. De tentoonstelling toont namelijk 
kunstenaars uit verschillende genera
ties: Pieter Holstein werd geboren in 
1934, terwijl Rene Daniels en Peter Klas
horst opgroeiden in de vijftiger jaren, 
Daarbij moet opgemerkt worden dat Hol
stein, Daniels en Kiashorst niet zomaar 
vertegenwoordigers van verschillende 
generatie schilders zijn. De keuze is be
perkt gebleven tot drie schilders die 
vooral gebruik maken van herkenbare, 
figuratieve voorstellingen in hun werk. 
Over Schilderkunst is wat dat betreft in 
meerdere opzichten een wat ongelukkige 
titel van de tentoonstelling, niet alleen 
omdat hij een soort volledigheid sugge
reert, maar vooral ook omdat hij beter 
zou passen bij een tentoonstelling van de 
groepschilders die hier nu juist niet 
wordt getoond, de groep die zich juist 
verzet tegen het opwekken van illusies en 
het gebruik van voorstellingen en sym
boliek in een schilderij en zich uitsluitend 
bezig houdt met de middelen van het 
schilderen, zodat het werk alleen nog 
naar zichzelf verwijst. 
Ook de omslag van de catalog us, waarop 
juist de achterkant van een opgespannen 
doek te zien is, kan aanleiding geven tot 
de misvatting dat het hier een tentoon
stelling van de zgn. Fundamentele Schil
derkunst betreft. 

Figuratieve schilderijen dus in Over 
Schilderkunst, maar dan nog is er binnen 
de groep schilders die daarmee werkt 
een specifieke keuze gemaakt: iemand 
als Johan Dieleman is er bijvoorbeeld 
niet bij, met zijn werk dat over eenheid 
tussen mens en natuur gaat. Alledrie de 
getoonde kunstenaars hebben vooral 

een verhouding met de kultuur van de 
grote stad. Opmerkelijk is dan ook dat ze 
allemaal langere tijd in New York werken 
of hebben gewerkt en dat als heel stimu
lerend ervaren , 
Ook in de uitwerking van de onderwer
pen van de gekozeri schilderijen zit een 
zekere verwantschap hoewel de stijlen 
en de persoonlijkheden van de makers 
duidelijk verschillen evenals de manie
ren van schilderen, maar toch hebben de 
voorstellingen altijd iets van een state
ment of 'beeldgrap', hoewel dat l!latst~ 
misschien een ongelukkig woord is. Mis
schien dat je het nog het beste kunt be
noemen met het engelse woord 'pun', 
iets als een woordspeling maar dan in 
beeld. Het lijkt erop dat de aard van die 
pun vooral de persoonlijkheid van de 
maker weergeeft. Zo lijken de schilderij
en van Pieter Holstein op het eerste ge
zicht nog het meest te gaan over een 
breed scala van emoties; staat in de 
schilderijen van Rene Daniels vooral een 
idee centraal en zijn de schilderijen van 
Peter Klashorst vooral agressieve state
ments : de 'daden' van een echte punk. 
Van alle drie wordt vooral recent werk 
getoond. 

Zou mijn verhaal over de beperkingen 
van de tentoonstelling-als een kritiek uit
gelegd kunnen worden; zo zou ik het toch 
niet willen zien: Juist die beperkingen en 
de kwaliteit van de getoonde schilderijen 
maken hem interessant, omdat de drie 
kunstenaars goed te vergelijken zijn. Oat 
maakt het de moeite waard om in de TH 
te gaan kijken. 
Enig voorbehoud is misschien nog de 
architektuur van de hal van de TH, die 
niet altijd even 'kunstvriendelijk' is. Bij de 
tentoonstelling verschijnt een beknopte, 
maar interessante catalogus waarin de 
drie kunstenaars zelf uitgebreid aan het 
woord komen. 

Bert Lootam• 

Kijk Uit mei-juni 19'34 





OVERWINTEREN, TOM VAN DE BOMEN IN DE FABRIEK 
• 

Het kunstenaarscentrum De Fabriek is een van de twee k:unsteT 

naarsinitiatieven in Eindhoven. De geschiedenis ervan gaat 

terug tot april I980 toen een leegstaande fabriekshal die ~igefi-

eigendom was van de gemeente door een groep kunstenaars werd 

gekraakt, oorspronkelijk met de bedoeling om er ateliers in te 

vestigen. Dat bleek niet mogelijk maar in de loop der tijd 

kreeg De Fabriek een andere functie, namelijk die van vrij

plaats en ontmoetingscentrum voor kunstenaars. Dat beviel zo 

goed dat De Fabriek sinds het najaar van I980 een gesubsidieer

de instelling is geworden. 

Anders dan het Apollohuis, het andere kunstenaarsinitiatief 

i n Eindhoven, waar het vooral Paul Panhuysen is die de beleids-

lijnen bepaald en waar de nadruk vooral ligt op kunstpresenta.;J; ·. 

ties, wordt De Fabriek door een steeds wisselend collectief van 

k:unstenaars beheerd en ligt de nadruk vooral op het proces van 

het maken van de kunst. Kunstenaars krijgen de gelegenheid 

om ook eens hun krachten op grotere projecten te beproeven 

of om met andere samen te werken, telkens voor periodes van 

ongeveer drie weken. Die periodes worden dan afges!oteh· met 

'Fabrieksavonden' waarop naast het gereedgekomen .. werk . oak .· riog 

videopresentaties, performances en concerten plaatsvinden. 

Omdat het in eerste instantie om de persoonlijke ontwikkeling 

van de kunstenaars gaat en om het gesprek met medek:unstenaars 

valt de nadruk op de kWaliteit van de presentatie weg. In de 

optiek van De Fabriek is dat de taak voor musea en goede 

galeries. De presentaties in De Fabriek zijn daardoor zeer 

onvoorspelbaar, met dieptepunten maar ook met verrassende . 
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hoogtepunten, zeals onlangs op 24 maart de tentoonstelling 

van de Eindhovense kunstenaar Tom van de Bomen, die in de hem 

beschikbare tijd een soort explosie van creativiteit meet heb

ben beleefd. De tentoonstelling bestond uit een groep beelden 

of installaties m~t een sterk evocatief karakter. De melancho-

lieke sfeer van het geheel werd versterkt doordat de kunstenaar 

ook de verlichting had aangepast en de vloer gedeeltelijk had 

laten onderlopen met water. Bij het binnenkomen leverde dat 

samen met het publiek het beeld op van een druk statlonsplein 

op een regenachtige dag. 

Links stond een soort trein, of een kar: een begrafenisstoet 

misschi en die speciaal voor de grote hal van De Fabriek was 

gemaakt en die de ruimte sterk beheerste. Hij riep associaties 

op met de treinen waarmee mensen in de oorlog naar de concen

tra tiekampen werden vervoerd, maar ook met spooktreinen of 

De Vliegende Hollander. Tom van de Bomen bedoelde het eigenlijk 

als een monument voor de manier waarop de westerse Gu±t-ttren 

samenleving in het algemeen met andere culturen omgaat en 

daarom ook was in een hoek een kleine wigwam opgesteld en 

kWamen uit een luidspreker flarden van weemoedige indianen-
··-

muziek. Voor het grootste deel bestond de stoet uit- - g~sioten 

wagens; een compartiment was echter opengelaten en daarin be

vond zich nog een matras en een paar laarzen. Met het geluid 

van een radio die niet precies op een zender was afgestemd gaf 

dat het idee dater nog iemand bij de trein hoorde, een 

conducteur die alleen even weg was. Achterin de stoet bevond 

zich nog iets merkWaardigs: een soort rijdend altaartje met 

daarin een stapel ronde glazen plaatjes die waren samengevoegd 





tot een soort druppel, bijeengehouden met :'ijzerdraad. 

Doordat de randen van het glas green kieiiren,. gaf'edc+t 

op een of andere manier de indruk van leven: Iets levends 

opgeborgen om te bewaren tot betere tijden. 

Zoiets viel ook te zeggen over het beeld van het vissersbootje 

dat op pa.len was opgesteld als om te overwinteren zonder 

door het pakijs gekraakt te worden. Tom van de Bomen maakte 

dit bootje als reactie op wat zich over het algemeen in 

jachthavens afspeelt, waar het roman.,tische verlangen om 

te varen verloren is geraakt onder glanzend polyester, chroom 

en steeds meer overbodig verfijnde apparatuur. Dit bootje was 

overigens eeh al wat langer bestaand werk, evenals de 

Panamarenko- achtige doe~ het- zelf paketten om in je 

eentje weg te kunnen vliegen. 

De hele tentoonstelling werd 'gecontroleerd' door het centraal 

opgestelde 'kruisertje', dat in een windroos zoekend rond

draaide, waarbij uit de grote luidspreker ook weer vage 

radiogeluiden kWamen, afhankelijk van waarheen de antenne 

gericht was. 

Met deze tentoonstelling laat Tom van de Bomen een vorige fase, 

waarin hij streng in zichzelf gekeerd conceptueel werk maakte, 

definitief achter zich. Deze nieuwe beelden zijn ook een reactie 

op die periode, waarin hij merkte dat niet alleen het werk on

toegankeli jker werd maar da t hi j daardoor ook zelf van de bui.,. . . 

tenwereld steeds meer vervreemdde. Hij heeft het gevoel dat die 

vervreemding nu is overwonnen zonder dat dat ten koste gaat 

van de diepgang van de kunst. 



P. Panhuysen als Apollinische persoonlijkheid. 

Eigenlijk ken ik Paul nog niet zo gek lang: pas een a twee 
jaar en dan vooral door het Apollohuis. Pas onlangs heb ik 
me echt in zijn werk verdiept, naar aanleiding van de vraag 
van Helene om te helpen bij een tentoonstelling van Paul's 
schilderijen. 
Drie jaar geleden had ik wel eens wat gehoord over de 
'situasies' die Paul in Eindhoven georganiseerd had, van 
mensen die daarbij geweest waren, en ik had de katalogus 
van zijn tentoonstelling in het Van Abbemuseum wel eens in 
de hand gehad: de koele systematische schilderijen op het 
omslag vormden een merkwaardig kontrast met de wilde ver
halen over de 'situasies'. 
In het beeld dat ik me toen van Paul vormde was de koele 
systematiek doorslaggevend. Ik associeerde dat ook onmiddel
lijk met het Apollohuis: de witte muren, als ik er kwam 

zorgvuldig gepresenteerde nogal verstilde kunst, op gedempte 
toon konverserende bezoekers, het glas wijn dat je geserveerd 
kreeg. Ik herinner me een zondagmiddag met iemand die Bach 
op de viool speelde. Ik was verbaasd toen ik onlangs hoorde 
dat de naam van het Apollohuis niets te maken heeft met de 
voorkeur voor het presenteren van Apollinische kunst, maar 
dat die ontleend is aan de naam van de fabriek die er oor
spronkeli jk gevestigd was. 
De Fabriek aan de Baarsstraat vormde toen- meer dan nu- het 
tegendeel van deze heldere wereld. Hij had eigenlijk het 
Dionysoshuis moeten heten. De Fabrieksavonden waren explo
sief, chaotisch en onvoorspelbaar. Ik ging er graag naar 
toe, vanwege het kontrast met de dagelijkse TH-omgeving. 
Het donker gaf bovendien de mogelijkheid om anoniemer rond 
te lopen en alleen te ondergaan. In het Apollohuis kwam ik 
minder vaak, waar ik achteraf spijt van heb als ik zie wat 
ik heb gemist. 

Ik leerde Paul beter kennen toen ik voor Kijk-Uit over 
kunst ging schrijven en bovendien Mariette samen met Anne
marie aan het jaarverslag '82-'83 ging werken. Vanaf dat 
moment kom ik niet alleen regelmatiger beneden in het Apollo
huis, maar ook worden vaak na een opening de gesprekken van 
beneden op de verdieping van Paul en Helene voortgezet. 
Het beeld dat ik van Paul had als de koele systematicus 
ging daar al gauw onder in de heftige discussies die gevoerd 
werden. Paul is er altijd de aanstichter en nadrukkelijk 
middelpunt van. Meestal gaan de discussies over de beneden 
tentoongestelde kunst maar evengoed kan Paul ten strijde 
trekken over de kernbewapening- of over de relatie tussen 
het een en het ander. Zoals ik dat nu zie is dat discussieren 
voor mij zijn meest karakteristieke eigenschap. 
Het karakteriseert ook zijn werk: al zijn werken moeten in 
de eerste plaats gelezen worden als een argument in een op 
gang zijnde discussie over kunst. Vaak zet hij die argumen
ten nog kracht bij met verbale manifestachtige motivaties. 



In een van de gesprekken die ik afgelopen zomer met Paul 
had zei hij: "Als er iets is waar ik mijn hele leven mee 
bezig ben dan is het om dezelfde soort helderheid terug 
te vinden - mentaal, etische, moreel en maatschappelijk -
die een reel hoger bewustzijnsniveau had toen ik in de 
oorlog opgroeide, en die ik ook belangrijk vind - dat ik 
die middels mijn werk probeer te aktualiseren". 
Dat gold bij uitstek voor Paul's 'situasies', waarin het 
lijkt of het provoceren tot kunst verheven werd. De hard 
in het hoenderhok gegooide knuppel kwam daarbij ook wel 
eens hard terug, zoals naar aanleiding van de Grote PopShow 
in Maastricht bijvoorbeeld. Maar nooit te hard, en ik geloof 
dat Paul uiteindelijk altijd beter uit de strijd terugkwam. 
Nu ontstaat bijna een beeld waarbij Paul overheerst wordt 
door het Dionysische, maar laten we bedenken dat het hem 
om de helderheid te doen was. Moeten we dan zeggen dat af
wisselend het Dionysische en het Apollinische de overhand 
hebben? Dat lijkt bevestigd te worden door de verschillende 
soorten schilderijen die hij gemaakt heeft in de loop der 
jaren: er zijn abstract expressionistische bij; maar er is 
ook de al eerder genoemde systematische kunst; zoals hij 
begin zestiger jaren de kale winterse takkenstructuren van 
de 'Grisailles' schildert en vlak daarop schilderijen als 
overdadige bloesems waarbij je dronken wordt van kleur. 

Volgens Simon Vestdijk is dit een schijntegenstelling. Dit 
afwisselen van Dionysische en Apollinische krachten maakt 
het niet onmogelijk Paul toch als een Apollinische kunste
naar te zien, integendeel: daardoor past hij nog beter in 
het beeld dat Vestdijk van zo'n kunstenaar schetst in zijn 
essay "H.Marsman als Apollinische persoonlijkheid", waar
naar ik in de titel van deze tekst al verwees. Vestdijk 
waarschuwt daarin dat we de Apollinische kunstenaar niet 
als een mengfiguur moeten zien: "Wanneer men nu erkent, dat 
ook het Apollinische type aan innerlijke strijd onderhevig 
is, dan zal men moeten inzien, dat de befaamde attributen 
der z.g. klassieke kunst, die men in ieder vademecum vindt 
opgesomd, zoals orde, maat, harmonie, heldere eenvoud, 
strenge bouw, objectiviteit, verhevenheid e.t.g ..... . 
eerder op het werk zijn betrokken dan op de persoonlijk
heid die het werk schiep". Volgens Vestdijk is het kenmerk 
van de Apollinische mens de distantie: "De Apollinische 
mens stelt zich op een afstand van de wereld op, nog niet 
zozeer om haar te overzien of te beoordelen, als wel om 
zijn verantwoordelijkheid voor de wereld te kunnen dragen 
en haar de wetten te kunnen stellen die zij behoeft". ( ... ) 
"Een veelal slecht ontwikkelde zintuiglijkheid, een zekere 
onwil om zich met aardse complicaties in te laten, een 
nauw verholen minachting voor het realistisch detail, dit 
alles karakteriseert de Apollinische kunstenaar al evenzeer 
als de priesterlijke agressiviteit, waarmee hij zich, 



mocht het dan eindelijk eens nodig z1Jn, onder het gewoel 
mengt, zich openbaart en zijn woord spreekt, ... " 
Vestdijk merkt verder op dat Apollo de god van de katharsis 
is, de god van de zuivering en de verzoening. 
"Want weliswaar deed het er - typisch priesterlijke trek!
weinig toe waarvan men zich zuiverde, - indien er maar 
gezuiverd werd, zonder meer. Men zou zelfs kunnen volhouden 
dat het er de Apollinische mens nergens anders om te doen 
is dan om het verschil te laten zien tussen het zuivere en 
het onzuivere, ... " 
En hiermee zijn we weer terug bij wat Paul zelf zei over 
zijn streven naar helderheid. 
Nog een andere uitspraak over de Apollinische persoonlijk
heid: hij richt zich volgens Vestdijk "achtereenvolgens op 
zichzelf, en vooral op het eigen lichaam ( .... ); op een 
uitverkorene, als evenbeeld van zichzelf: leerling, vriend 
of vriendin; en tenslotte op een 'gemeente', een sekte 
vereerders, of volgelingen of welk collectivum dan ook, dat 
geacht kan worden onder Apollinisch gezichtspunt de wereld 
te vertegenwoordigen". 
Het kost weinig moeite om in dit schema achtereenvolgens 
Paul's beginperiode als schilder, zijn tijd als directeur 
van de Kunstnijverheidsschool in Leeuwarden, en zijn derd e 
periode met achtereenvolgens, om een paar voorbeelden te 
noemen, De Bende van de Blauwe Hand en The Free Community 
of the Global City of Peace and Pleasure in te passen. 
Wellicht hoort het Apollohuis ook in deze laatste periode 
thuis, maar ik geef er de voorkeur aan om het apart te zien, 
als een soort samenvatting. Dat sluit ook beter aan bij de 
manier waarop Paul de laatste jaren alle verschillende 
stijlen die hij heeft gebruikt met elkaar probeert te ver
zoenen. 
In de reeks grote schilderijen "Alea iacta sit" uit 1982 
doet hij dit heel letterlijk, maar ook onlangs nog in het 
theaterproject 'ABACUS II'. 
Ik denk dat het hem het best en het meest vanzelfsprekend 
is gelukt in de laatste serie achterglasschilderijen die 
hij in 1982 maakte: het zijn telsystemen maar de elementen 
van het systeem zijn op een vrije manier over het vlak ver
deeld en los uit de hand geschilderd. 
We kunnen er niet omheen: als de naam van het Apollohuis al 
toevallig is, is het in ieder geval een vingerwijzing: 
Paul is een Apollinisch kunstenaar 

Bart Lootsma 
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-Woningbouw Palingstraat 1980 (laatste K-project) 
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-Foyer theater 1980 



Tweede jaargang nr. 8/1983 

KORTE GESCHIEDENIS VAN DE BOURGEOISIE 

Dit was het ogenblik waarop we 
zonder het te merken vijf minuten lang 

onmetelijk rijk waren , royaal 
en elektrisch , gekoeld in juli, 

of voor het geval dat het november was 
gloeide het by airmail aangevoerde Finse 

hout in de renaissancehaard. Komisch , 
alles was uit voorraad leverbaar , im

porteerde zichzelf in zekere zin. Elegant 
· waren we , niemand kon ons uitstaan. 

We strooiden om ons heen met soloconcerten , 
chips, orchideeen in cellofaan. Wolken 

die IK zeiden. U niek ! 

Lijnvluchten overal naartoe. Zelfs onze zuchten 
gingen per cheque. Als rietgorzen 

vloekten we door elkaar heen. Een ieder 
hield z'n eigen ongeluk onder de zitting, 

dicht bij de hand. Jammer eigenlijk. 
Het was zo praktisch. Het \Yater 

stroomde uit de kranen of het niets was. 
Weten jullie nog wel? Eenvoudig verdoofd 

door onze onbeduidende gevoelens 
aten we weinig. Als we ook maar vermoed hadden 

dat dat allemaal voorbij zou zijn 
binnen vijf minuten , had de Roastbeef 

Wellington ons anders, heel anders gesmaakt. 

HANS MAGNUS ENZENSBERGER 



-Discotheek/fitnessclub 'Historia Misteria' 1982 



REALLY APPRECIA TF ARCHITEC'TURE . 

JAAR: 1q-::2 

Installatie 

"To really appreciate architecture, you may even need to commit 

a murder", Bernard ~schumi. 

TO REALLY 
APPRECIATE 
ARCHITECTURE 

NOVEMBER 25 26 27 
HOOFDGEBOUW VLOER 3 
HERENTOILET ZUID 
BART LOOTSMA 



JAARs 1932 

Prijsvraag 

SOUVENIR D'EINDHOVEN 

GROETEN UIT EINDHOVEN 

DE SECTIE ARCHITECTONISCH/ STEDEBOUWKUNDIG ONT 
WERPEN VAN DE AF DEL ING BOUWKUNDE T.Hf. ORGANl
SEERT TER GELEGENHEID VAN HAAR 10-JARIG BESTAAN 
EEN PRIJSVRAAG.GEVRAAGD WORDT:MAAK EEN SOUVE
NIR VOOR DE STAD EINDHOVEN.BIJVOORBEELD: KAART, 
GELUIDSBAND ,GEDICHT ,BUTTON,EETGEREI, TEKENING, 
MAOUETTE, VLAG,FOTO,AUTOACCESSOIR,STICKER, KLE
DINGSTUK, DRAAG TAS, DIASERIE, BEELDJE, ENZOVOORT. 
DEELNAME STAAT OPEN VOOR IEDEREEN. 

VERZEND VOOR 5 FEBRUARI 1982 HET SOUVENIR NAAR: 
ORGANISATIE,GROETEN UIT EINDHOVEN 
BODEKAMER THE 
POSTBUS 513 
5600 MB EINDHOVEN 
MEN KAN ZIJN BIJDRAGE OOK PERSOONLIJK BRENGEN 
NAAR DE BODEKAMER VAN DE TH.VERMELD IN EEN BE
GELEIDENDE BRIEF NAAM,ADRES EN E'/ENTUELE TOELICH
TING. 

DE INZENDINGEN WORDEN EIGENDOM VAN DE PRUS 
VRAAGORGANISATIE EN ZULLEN OP EEN LATER TIJD
STIP TENTOONGESTELD WORDEN.DE PRIJSUITREIKING 
ZAL PLAATSVINDEN OP 5 MAART 1982 16.00 UUR IN 
RUIMTE B35 VAN HET HOOFDGEBOUW VAN DE THE. 

• 



Prijsvraag groeten uit Eindhoven Vrijdag 5 maart werden in kamer 
835 van het hoofdgebouw de 
prijzen uitgereikt van de prijsvraag 
'Ontwerp een soevenir voor de 
stad Eindhoven'. Deze prijsvraag 
werd georganiseerd door de groep 
Architectonisch Stedebouwkundig 
Ontwerpen van Bouwkunde die 
het afgelopen jaar het tweede 
lustrum heeft gevierd . 
Eerste prijswinnaar was Harrie de 
Greet uit Nuenen met zijn kaars
lamp (zie foto) . De prijs werd uit
gereikt door ir. Jean Leerling , 
voorzitter van de jury. 
De tweede prijs ging naar Bart 
Lootsma (heliografisch tafellaken ) 
en de derde prijs was voor Han 
Westelaken (longdrink in de vorm 
van een TL-bu is) . In totaal kreeg 
de jury 43 inzendingen onder ogen . 
Van alle ontwerpen zal nog een 
tentoonstell ing worden gehouden. 
die nog nader in TH-Berichten za t 
worden aangekondigd. 


