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> Parijs onder een gunstig gesternte
> Auteursrecht en de bescherming
van hedendaagse kunst
> Je verzameling schatten
> Een avontuurlijk seizoen 2005-2006 …
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< Retrospectieve >

Het jaar is rond,

Parijs onder een gunstig gesternte

het is weer juni, het seizoen
2004-2005 zit erop en The Art
Society gaat de zomer in. Mei was een

22 april: een boeiende en zonnige uitstap

beetje fris, vindt u niet? Maar als altijd waren

naar de Franse hoofdstad. Voor het dertigtal

er de feestdagen en hebben we meer dan eens de

deelnemende leden werd het een heel

brug gemaakt, zodat we al een voorsmaakje kregen

bijzondere dag.

van het zomerse far niente. De zomer staat voor de deur
en er hangt al een zoete geur van genot in de lucht. Vergis ik

Ann Hamilton in La Maison Rouge

mij als ik al tijm en lavendel meen te ruiken? Als ik het gemurmel

In de voormiddag hadden we op twee

van aanspoelende golven het lawaai van dokkerende

stappen van de Place de la Bastille het

vrachtwagens hoor vervangen? Als ik al verre stranden zie met

voorrecht om Antoine de Galbert te

zongebruinde homines citadini? Zal ik u dan maar meteen een goede

ontmoeten. Hij verzamelt al vele jaren

vakantie wensen en de pen neerleggen voor ik rond ben met de

hedendaagse kunst en heeft vorig jaar

inleidende tekst van “The Art’icle”, die toch door niemand gelezen wordt?

zijn eigen stichting opgericht: La Maison

Nee, nee, en nog eens nee … weg met die gedachten! Terug naar uw en mijn

Rouge. Hij kan niet zonder kunst en

passie: hedendaagse kunst. U merkt het: The Art Society laat u niet in de steek.

praat graag – en dat was mooi

“Alle hens aan dek”, “klaar voor de strijd”, “hijs de zeilen”, “licht het anker” …

meegenomen: hij vertelde honderduit

dan gaan we samen het volgende seizoen en zijn

over zijn drijfveren, zijn ideeën en wat

avonturen tegemoet!

hij allemaal met zijn stichting van plan
is. De 2000 vierkante meter van het

Zicht van een
verzamelaarsinterieur

Bij het ingaan van haar vierde jaargang stelt The Art

Maison Rouge wil hij onder meer

Society u een uitgelezen programma voor. Nog meer

gebruiken om het publiek te laten

dan voordien leggen we de nadruk op exclusieve

kennismaken met privé-verzamelingen

bezoeken aan betoverende plekken waar niet zomaar

van internationaal niveau en er zowel

iedereen komt.

monografische

Vorig seizoen bent u talrijk opgekomen voor onze

stellingen inrichten. Per jaar plant hij

bezoeken aan de verzameling van Belgacom en ten

drie

huize van verzamelaars in Parijs en aan de Belgische

daarvan komt het voorstel van de

kust. Dat heeft ons aangezet om het seizoen 2005-

“Société des amis”. Die heeft voor de

2006 op dat vlak minstens even aantrekkelijk te

herfst van dit jaar een tentoonstelling

als

thematentoon-

tentoonstellingen.

maken. Oordeel zelf: voor de bedrijfsverzamelingen staan het Nederlandse Caldic,

met

werk

het Waregemse Concordia en de Antwerpse Katoen Natie op het programma. Wat

uitgekozen.

van

Voor

François

één

Curlet

de privé-verzamelingen betreft, zijn we nu al zeker dat vier verzamelaars uit
binnen- en buitenland ons graag zullen ontvangen. In Brugge zullen we
bovendien kennismaken met een andere vereniging van verzamelaars: we zullen
er de leden ontmoeten van de beleggersclub “Groeninge”. Kunstcritici zullen u
uitleg verschaffen over hun persoonlijke keuzes en over hun huidige “top
picks” in de markt. Zelf nemen wij u mee naar enkele ateliers van
kunstenaars. U merkt het: volgend seizoen ontdekt u een aantal heel

< Bezoek onze site www.theartsociety.be >

bijzondere plekjes …
Met trots kan ik u meedelen dat u nu al met z’n 120 bent om ons als
lid van onze vereniging uw vertrouwen te schenken. De
getrouwen van het eerste uur hebben hun vrienden
meegebracht. Het succes van onze vereniging zet ons aan om

Ann Hamilton, Phora (detail van
de tentoonstelling), 2005, © Marc Domage

blijvend op zoek te gaan naar activiteiten die uw passie

De expositie van Ann Hamilton werd

onderhouden. Het woord “passie” is op de bladzijden

voor ons ingeleid door tentoonstellings-

van dit tijdschrift meer dan eens gevallen. Passie

commissaris Waltraud Forelli-Wallach.

houdt de geest fris en de ziel jong. Zonder

Daarna konden we kennismaken met

passie geen Art Society. Dank voor uw

het poëtische en verbazende werk van

passie.

de achtenveertigjarige Amerikaanse

Séverine Delen

kunstenares.

Antoine

de

Galbert

ontdekte haar in het Amerikaanse
paviljoen op de Biënnale van Venetië.
Ann Hamilton laat haar beeldend werk
meestal inspelen op de architectuur van
de plaats waar het getoond wordt en
neemt er tegelijk de bezoeker in op. In
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ook het lichaam van de bezoeker als drager
en als scherm voor zijn video-installaties. Bij
het binnengaan van de tentoonstelling
kwamen we eerst in een donker vertrek waar
we ons geobserveerd voelden door een reeks

Parijs toont zij voor het eerst een reeks

projecties van pupillen op bollen van

werken over dimensies van de stem: het

verschillende afmetingen. De figuratieve en

volk dat een stem krijgt en het woord
neemt

(denk

aan

de

verhalende video-installaties van Tony Oursler

historische

bestaan uit decors en personages die zowel

bestorming van de vlakbij gelegen

iets burlesks als iets tragisch hebben. De

Bastille) en de kracht van het poëtische

bezoeker

en verhalende gezongen woord (een
verwijzing naar de Opéra de la Bastille).

Jean-Luc Moulène, Ongles, Parijs, 1999,
courtesy Galerie Chantal Crousel, © ADAGP

luidsprekers

staan. We wisselden rond die “tafel”

opgehangen die primitieve geluiden te

uitvoerig van gedachten. Achteraf bleek

horen gaven, terwijl lichtbundels langs

iedereen van die ervaring dezelfde

de muren gleden. In de volgende zaal

indruk te hebben: “bevreemdend”.

stonden we onverwacht in een met

Ann Hamilton reageert met haar

satijn

tentoonstelling op La Maison Rouge en

ronddraaiende

gevoerde

vluchtelingentent

waarvan de afmetingen corresponderen

zijn omgeving en op de tijdgeest.

zaal

waren

muziek- en klankbanden – en dat laatste
typeert hem. Al heel vroeg heeft hij allerlei
eerst het gebouw en de openbare ruimte, maar
vanaf 1992 ook lappenpoppen, zogeheten
dummies, voorzien van gezichten, uitpuilende pupillen en monden waaruit de
woordenstromen vloeien waarmee ze zich tot
de bezoeker richten. Die krijgt soms zelfs
bevelen van het kunstwerk, zodat dat met
hem bezig is in plaats van omgekeerd. Aan het

met die van La Maison Rouge. In de
tegenoverliggende

dat

ongewone dragers tot “scherm” uitgeroepen:

waarin we daarna binnenkwamen,
waren

in

het web, beelden, voorwerpen … maar ook

omgeven door monden: uitvergrote foto’s
afgeleid van video’s. In de donkere zaal

opgenomen

allerlei media: video, film, foto’s, informatica,

Bij de ingang werden we langs alle kanten
van allerlei middeleeuwse beelden,

wordt

theatrale gebeuren. Oursler werkt met

Het arendsoog van Tony Oursler

allerhande outfits aan het plafond

Na

deze

boeiende

tentoonstelling

opgehangen – of: de mens zoals hij via

volgde een uitstekend middagmaal op

zijn kleding naar buiten komt – terwijl

de Place de la Bastille. Daarna ging het

megafonen een discours als klanktapijt

richting Place de la Concorde, naar het

over ons uitstortten. Daarna hebben we

Musée du Jeu de Paume, voor een

in de kelder plaatsgenomen rond een

tentoonstelling van Tony Oursler. Deze

tafel, of liever rond een soort houten

Amerikaanse kunstenaar werd opgeleid

platform waarvan de afmetingen weer

in de school van Walt Disney (Cal Arts).

overeenstemden met die van La Maison

In een eerste fase werkte hij met

Rouge. De structuur deed denken aan

videobanden en bracht hij zijn eigen

een theaterpodium, maar was zo hoog dat

lichaam in beeld als drager van zijn

een spreker niet op het bovenblad kon

werk. Vanaf de jaren 1990 gebruikt hij

plafond hangt inderdaad een “personage”
dat de bezoeker in het oog houdt en
aanspreekt vanaf het ogenblik dat hij de
tentoonstelling betreedt. De stem die uit het
“personage” komt, is die van andere
bezoekers, die op het eind van het parcours
staan en via een bewakingscamera zien wie
er binnenkomt en daar hun commentaar
over spuien. De hele tentoonstelling is een
confrontatie met “zien en gezien worden”,
met de hegemonie van het oog en het
visuele. Zo zegt het personage van Switch
(1996): “Camera, het leven, leef, leef het
leven live in de camera, camera binnen,
camera buiten, boven, onder, over alles heen.
Wij willen alles zien. Ik wil dat alles gaat
leven!”

Een buitengewone ontmoeting
Om deze geweldige dag af te sluiten begaven
we ons naar een appartement in het zevende
arrondissement waar we een heel bijzondere
verzameling hedendaagse kunst konden
ontdekken. Onze gastheer was aanvankelijk
geboeid door primitieve kunst, maar begon
vanaf 1968 ook werk te vergaren van zo
uiteenlopende kunstenaars als Gilberto Zorio,
Wim Delvoye, Spoerri, Dan Flavin, Gina Pane,
Tony Cragg, Cindy Sherman, Ricardo Brey, Serrano
enzovoort. Die hedendaagse kunstwerken
laat hij in gesprek gaan met elkaar en met
een reeks houten maskers en beelden die
afkomstig zijn van de vier windstreken.
Origineel, verrassend en uiterst boeiend!

Tony Ourlser, Eyes (detail), 1996,
courtesy Tony Oursler, © Tony Oursler

Tony Oursler, SWITCH (detail: Director), 1996,
© Tony Oursler
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< A propos … >
proliferatie aan zin bezworen wordt”

werk met het fenomeen van de herhaling, een

(“Qu'est-ce qu'un auteur?”, Bulletin de

vorm van desacralisering. Levine had voordien

la Société française de philosophie, juli-

al foto’s van Walker Evans en Edward Weston

september 1969, p. 73). Walter Benjamin

gefotografeerd,

betoogt dat de technische reproduceer-

identieke foto’s opleverde.

wat

uiteraard

volkomen

baarheid van een kunstwerk in die mate

1

Auteursrecht en de bescherming
van hedendaagse kunst
Het auteursrecht is bij uitstek het recht op

4

zijn aura naar beneden haalt, dat men

Vallen zulke werken onder de bescherming

aan het originele werk kan voorbijgaan

van het auteursrecht? Juridisch is technische

(Das Kunstwerk im Zeitalter seiner

reproductie geen teken van een nieuwe

technischen Reproduzierbarkeit, 1935).

originaliteit. Integendeel, in rechtstermen

Roland Barthes zegt zelfs dat er geen

ontstaat zo een kopie. Die geldt als vervalsing

auteur meer is (“La mort de l'auteur”,

wanneer ze tot stand is gekomen zonder de

Manteia, 1968). In elk geval, zegt

toelating van de auteur van het gefoto-

Foucault (“Qu'est-ce qu'un auteur?”, op.

grafeerde of anderszins gereproduceerde werk.

cit.), is zijn functie grondig gewijzigd.

Doordat de massacultuur de nadruk legt op het

scheppend bezig zijn. Het verleent de

herhaalbare karakter van het product – voor

schepper van een literair of artistiek werk

haar is een kunstwerk een product – gaat de

rechten op zijn creaties, zodat hij hun

originaliteit van het kunstwerk aan diggelen.

integriteit veilig kan stellen en toezicht kan

Daarmee vervalt het dogma van de uniciteit dat

houden over het gebruik dat men ervan

aan de basis ligt van het auteursrecht en dreigt

maakt.

de bescherming door het recht weg te vallen.

Het auteursrecht is ontstaan in de

Een ander wezenlijk principe van het auteurs-

westerse wereld van de achttiende eeuw,

recht zegt dat dat geen ideeën beschermt, maar

tijdens de Verlichting. Enerzijds erkende

alleen de uitdrukking daarvan, zintuiglijk

men toen voor het eerst de eigenheid en

waarneembare creaties dus. Die dichotomie

de autonomie van de auteur als subject,

tussen het idee en de uitdrukking van een werk

anderzijds openden de ontwikkelingen

is ook bepalend voor de omvang van de

in het drukkerijwezen toen ruime

bescherming: alleen het kopiëren van formele

perspectieven voor de commerciële

elementen van een werk vormt een aanslag op

verspreiding van literaire werken. Het

het auteursrecht op een werk. Conceptuele

nieuwe recht droeg uiteraard de sporen
van

wat

de

toenmalige

2

denkers

elementen mag je dus vrij overnemen. Zo heeft
Christo op grond van zijn auteursrecht kunnen

verstonden onder “creatie”. Voor hen

Van de vraagtekens die deze denkers achter

verhinderen dat de ingepakte Pont-Neuf

was de auteur de bron van het werk, kon

de begrippen “originaliteit” en “auteur”

gefotografeerd werd, want die ingepakte brug

het aan hem worden toegeschreven en

(als enige betekenisbron van het werk)

was de concretisering van zijn idee om

had alleen hij de autoriteit (het woord

hebben gezet, heeft de moderne kunst

monumenten in te pakken, maar hij kon niet

“auteur” heeft dezelfde wortel als

meer dan eens uitroeptekens gemaakt.

beletten dat handige reclamejongens het idee

“autoriteit”, auctoritas in het Latijn) om

Je kunt je zelfs afvragen of sommige

en het procédé oppikten voor een van hun

te beslissen over de betekenis en het

hedendaagse werken zich door hun

campagnes.

gebruik ervan. Alle regels in verband

frontale aanval op de criteria voor de

met het auteursrecht gaan uit van deze

bescherming die van het auteursrecht uit-

opvatting. Zo dient dit om hem als

gaat, niet aan dat recht hebben onttrokken.

auteur te beschermen, is hij de bezitter
van die rechten en beschermen morele

Als Duchamp een urinoir tot kunstwerk

rechten zijn persoonlijke inbreng in het

verheft, valt die readymade dan onder

werk. Nog belangrijker is dat het werk

het auteursrecht? Is een voorwerp

wettelijk beschermd wordt als het

signeren of het op een expositie tonen

origineel is, dat wil zeggen als het een

voldoende om het onder de wettelijke

persoonlijke vinding van de auteur is.

normen voor originaliteit te doen vallen?

Met andere woorden, een werk wordt

Zeventig jaar na Duchamp verhief Elaine

beschermd door het auteursrecht omdat

Sturtevant een foto van de beroemde

het afkomstig is van een singuliere,

Fountain tot een nieuw kunstwerk, in een

unieke persoon en zijn totstandkoming

poging om door de toevoeging van een

niet uitsluitend afhangt van technische

“miniem verschil” het begrip “originaliteit”

of andere procédés.

aan het wankelen te brengen. Is die foto
dan op haar beurt beschermd? Een

In de twintigste eeuw hebben denkers

andere Amerikaanse kunstenares, Sherrie

en kunstenaars flink geschud aan deze

Levine, exposeerde in 1991 een reeks

opvattingen over originaliteit en auteur-

urinoirs die identiek waren aan de

schap. Voor Michel Foucault is de auteur

readymade. Daarmee confronteerde ze

“de ideologische figuur waarin de

de vermeende originaliteit van Duchamps
3
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Nu is de grens tussen idee en uitdrukking in

Om te beslissen of het werk origineel

de concretisering van het idee, wat vermoedelijk

de hedendaagse kunst dikwijls heel dun.

mag genoemd worden, zullen ze dan

betekent: niet verder dan het niet-geautoriseerde

In de conceptuele kunst kunnen de

waarschijnlijk moeten rekening houden

naar zich toe halen van het betrokken werk of

intellectualisering en dematerialisering zo ver

met het intellectuele scheppingsproces,

de betroffen performance. Het idee zelf zou

gaan, dat het kunstwerk zelf gereduceerd

met de bedoeling van de kunstenaar en

vrij blijven. Alleen de markt, niet het recht, zou

wordt tot een idee. In 1958 nodigde Yves

met de hele tentoonstellingscontext.

iemand kunnen sanctioneren die het concept

Klein het publiek uit op de vernissage van

Voor het vormcriterium zouden ze

of de performance kopieert.

een tentoonstelling met de titel ‘De leegte’.

kunnen onderzoeken hoe het publiek het

De genodigden bezochten een leeg museum,

werk gepercipieerd heeft en of er op een

Séverine Dusollier

zonder werken aan de muur of elders in de

of andere manier sprake is van een

Verantwoordelijke voor het Departement

zalen. Is het auteursrecht van toepassing op

geconcretiseerd idee. Maar zelfs als de

Intellectueel Recht en Lector aan

werken die er niet zijn? Dat is niet zo zeker

criteria van het auteursrecht zo ruim

de Facultés Universitaires Notre-Dame

…

geïnterpreteerd worden dat conceptuele

de la Paix de Namur

werken erdoor beschermd worden, kan
In de jaren 1980 verkocht Lawrence Weiner

die bescherming niet verder reiken dan

aan musea en verzamelaars statements die
een werk beschreven en die de koper naar
eigen goeddunken op een muur kon
uitvoeren. Het ging inderdaad om zinnen
als “One quart exterior green industrial
enamel thrown on a brick wall”. Hij zei dat
hij die werken al in zijn atelier had
uitgevoerd, maar niet aan het publiek had
getoond. De koper had dan de keuze: hij
kon de kunstenaar vragen het werk voor
hem te maken, hij kon het zelf maken of de
uitvoering kon gewoon achterwege blijven.
Valt zo’n werk onder het auteursrecht? En
zo ja, wat wordt er dan precies beschermd?
Het werk dat de kunstenaar in zijn atelier
heeft gemaakt, het werk dat de verzamelaar
eventueel maakt of de beschrijving van het
idee van het werk? Als een andere kunstenaar
een pot groene verf tegen een muur gooit,
is dat dan namaak?
En wat met performances, happenings en
body-art, waar de vorm elke keer van voorbijgaande aard is? Wat met monochrome
schilderijen, waar je de compositie haast
niet kunt onderscheiden?
Omdat het auteursrecht werkt met
juridische categorieën die uitgewerkt zijn
in verband met een artistieke praxis die
door de hedendaagse kunst precies wordt
tegengesproken, is het uiteraard slecht
gewapend

om

op

die

vragen

te

antwoorden. De ontwikkeling van de kunst
heeft in verband met beide net vermelde
aspecten – originaliteit en idee/uitdrukking
– een spanningsveld doen ontstaan tussen
4

de principes van het auteursrecht en het
creatieve proces zoals het plaatsvindt. Tot
nu toe is er maar weinig jurisprudentie
in verband met de bescherming van
hedendaagse kunstwerken en voorzover
ik weet, is nog geen enkele beslissing
moeten vallen over zuiver conceptuele
werken. Het is echter niet uitgesloten dat
onze rechtbanken zich ooit zullen moeten
uitspreken over de bescherming van zo’n
werk.

1
2
3
4

Marcel Duchamp, Fountain, 1917
Elaine Sturtevant, Duchamp Fountain,1973
Sherrie Levine, Fountains, after Duchamp, 1991
Lawrence Weiner, One quart exterior green industrial enamel thrown on a brick wall, 1988-89
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< Binnenkort >

Een avontuurlijk
seizoen 2005-2006 …
Genieten van kunst, de ploeg van The Art Society gaat ervoor!
Er is al hard gewerkt aan het programma van het volgende seizoen en
we zijn er zelf enthousiast over. We laten u dan ook graag proeven van het

1

“menu 2005-2006”.
The Art Society begint het nieuwe seizoen met een zomers bezoek aan Watou, bekend voor
zijn jaarlijks weerkerend poëzie-evenement waarin ook de plastische kunsten hun plaats hebben.
De Poëziezomer in dit landelijke dorpje viert dit jaar zijn vijfentwintigste verjaardag. Omdat Watou op
2

de grens van West-Vlaanderen en Frankrijk ligt, grijpt het deze gelegenheid aan om de rigide
eentaligheid te doorbreken en zijn deuren open te gooien voor de Franse literatuur. De versregel Nous le
passage van de Franse dichter Henri Meschonnic vormt het motto van deze poëziezomer. Meteen is het thema
van verschuiving en mobiliteit aan de orde. De gekozen werken staan in het licht van “grensoversteek” en
mobiliteit zonder einde, iets waar veel dichters mee bezig zijn. Grensoversteek: op deze editie van de Poëziezomer
worden gedichten uit het Nederlands in het Frans vertaald en omgekeerd. Perpetuum mobile: op onverwachte

3

plaatsen worden gedichten zo gevisualiseerd, dat ze voortdurend verschijnen en verdwijnen. Ook de figuratieve
kunsten nemen deel aan dit grensoverschrijdende gebeuren: men gaat van de publieke ruimte naar die van de privécollecties. Jonge kunstenaars gaan immers in dialoog met werk uit die verzamelingen. Het kernbegrip “passage” komt ook
aan bod in de spanning tussen stilstaande en bewegende beelden. Video-installaties in een centrale ruimte van elk van de
deelnemende gebouwen (het Douviehuis, het Grensland, de Douviehoeve, de kerk …) evoceren een aspect van het
basisconcept. Zo wordt de dynamische installatie de kern van het statische gebouw.
In dezelfde maand september bezoeken we in Nederland de Caldic Collectie. Die verzameling twintigste-eeuwse kunstwerken
is in de voorbije veertig jaar tot stand gekomen via een zorgvuldige keuze van beelden, schilderijen en foto’s. Met haar omvang,
verscheidenheid en originaliteit behoort ze tot de absolute top in het genre. Het hectarengrote beeldenpark in Wassenaar, bij
4

Den Haag, vormt het bekendste deel van deze collectie. De foto’s en schilderijen zijn gecentraliseerd in de hoofdzetel in
Rotterdam. Voor de firma is het een manier om haar personeel en haar klanten te leren genieten van de schoonheid van een

6

kunstwerk.
In oktober zijn we te gast bij de beleggersclub Groeninge in Brugge. Die vereniging van verzamelaars is heel wat ouder dan de
onze. Bij alle gelijkenis verschilt ze toch sterk van The Art Society. Ze wil in de eerste plaats verzamelaars samenbrengen om
5

gezamenlijk stukken aan te kopen. Haar huidige raadgever is de Nederlander Carel Balth. De algemene vergadering bespreekt
geregeld welke kunstenaars en welke investeringsstrategie men zal volgen, maar de echte aankoopbeslissingen worden in een
beperkt comité genomen. Sinds haar ontstaan wordt de stichting voorgezeten door Leo Van Tuyckom, de drijvende kracht achter
Groeninge. De uitnodiging tot uitwisseling tussen zijn vereniging en de onze is trouwens van hem uitgegaan.
Op het einde van het jaar nodigt The Art Society u uit op een van de mooiste verzamelingen hedendaagse kunst in België,
ontstaan in de jaren ’80, namelijk de collectie van de groep Concordia in Waregem. Die verzameling biedt een overzicht van
de kunststromingen die hun stempel gedrukt hebben op de ontwikkeling van de laatste vijftig jaar. De behuizing van de
collectie is op zich al een ontdekking. De zeer zuivere, poëtische vormen van het gebouw zijn ontworpen door Vincent
Van Duysen. Deze beroemde Belgische architect en designer werkt vooral met eenvoudige vormen en contrasten.

6

Daarbij springt hij heel doordacht om met de materialen.
2006 beginnen we met een conferentie in Brussel. Enkele gerenommeerde kunstcritici geven toelichting bij hun
persoonlijke selectie en bij hun huidige topaankopen. Het is niet onze bedoeling om u met die conferentie een
overzicht te bieden van de laatste records in de veilingzalen, maar wel om na te gaan welke kunstenaars
eventueel ooit tot de kring der uitverkorenen kunnen behoren. De critici zullen betaalbare kunstenaars
voorstellen, die al getoond hebben wat ze waard zijn en die al een zekere reputatie hebben.

7

In februari trekken we een hele dag naar Antwerpen. De eerste toplocatie op ons programma is
het Antwerpse Luchtschipgebouw, de grote tentoonstellings- en werkruimte die Panamarenko
1 Pietro Sanguineti, Lost,
Poëziezomer van Watou
in 2002 van Electrabel heeft gekregen. Als kunstenaar, ingenieur, fysicus, uitvinder en
2 Kasteel van Wijlre, zicht van de tuinen
visionair heeft Panamarenko uitzonderlijk onderzoek gevoerd naar begrippen
3 Bonnefanten Museum, achterkant
als ruimte, beweging, vlucht, energie en gravitatie. Zijn werk is een combinatie
4 Bonnefanten Museum, zicht van de Sol LeWitt
van artistiek en technologisch experiment en neemt verschillende
tentoonstelling
5 Concordia gebouw in Waregem
vormen aan: vliegtuigen, duikboten, auto’s, vliegende tapijten
6 Extra City gebouw in Antwerpen
en vogels … Telkens spectaculaire constructies van
7 Tony Cragg, Kasteel van Wijlre
8

8 Panamarenko, Antwerps Luchtschipgebouw

vreemde schoonheid, tegelijk speels en
indrukwekkend.
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Het negentiende-eeuwse gebouw bevat onder meer een hangar van 1 300 m2
met hoge glaspartijen, zodat het licht er in al zijn schittering binnenvalt. Daar zijn
nu een tentoonstellingsruimte, een documentatiecentrum en een boekenwinkel
over Panamarenko ondergebracht. Het recente werk van de kunstenaar staat er
centraal, maar je vindt er ook persoonlijke dingetjes van hem. Daarna bezoeken
we Extra City, het nieuwe centrum voor hedendaagse kunst van de Scheldestad.
Extra City is ondergebracht in een oude graansilo aan het Kattendijkdok. De plek
wil een voortrekkersrol vervullen op het vlak van tentoonstellingen en aanzetten
tot nadenken over de kunst van de eenentwintigste eeuw. Het omvangrijke
complex (1 600 m2) werd ter beschikking gesteld door de havenautoriteit en
vernieuwd in samenwerking met B-architects. We sluiten deze rijke dag af met
een bezoek aan de Katoen Natie. In HeadquARTers, het hoofdkwartier van de
groep, zijn architectuur, cultuur en traditie harmonieus opgenomen in het
dagelijkse leven. De architecten Robbrecht en Daem – die we vorig jaar ontmoet
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hebben toen we in Brugge het Concertgebouw bezochten – hebben hier een
poëtisch onderkomen gecreëerd voor werk van Belgische en Nederlandse
kunstenaars. Er is niet alleen veel werk te zien van Cobra (Alechinsky, Dotremont,
Appel, Corneille, Asger …), maar ook van recentere Vlaamse kunstenaars als
Delvoye, Fabre, Panamarenko, Denmark, Kobe, Broodthaers enzovoort. Tegelijk
kunnen we hier een heel eind teruggaan in de geschiedenis, want de Katoen
Natie bezit ook een verzameling van wereldniveau van koptische, Romeinse,
Byzantijnse, Perzische en moslim-Egyptische weefsels.
Zodra de lente weer in ‘t land is, gaan we naar de fraaie tuinen en de
uitzonderlijke verzameling hedendaagse kunst van het Kasteel van Wijlre bij
Valkenburg in Nederland. Het twaalfde-eeuwse kasteel, omgeven door een
slotgracht, ligt te midden van riante tuinen en een park. Overal creëert het spel
met licht en volume een sfeer van rust en kalmte. Verleden en heden, natuur en
cultuur gaan er harmonisch in elkaar over. Het domein is sinds 1981 eigendom
van de heer en mevrouw Eyck. Zij hebben de oranjerie, de stallen en het
kippenhok laten vernieuwen en een nieuw paviljoen laten optrekken. Dit Hedge
House, in zijn huidige vorm een creatie van architect Wiel Arets, is een voorbeeld
van ascetisme en van eerbied voor de natuurlijke omgeving. Het is alsof de
architectuur zich hier “onzichtbaar” maakt. De werken van de omvangrijke
verzameling van de heer en mevrouw Eyck, die zij in de loop van de voorbije
veertig jaar bijeenbrachten, zijn ondergebracht in een ondergronds gedeelte
waar zacht licht binnenvalt via het schuine dak van de oranjerie erboven.
Geregeld worden andere werken opgehangen. De verzameling bevat onder
meer werk van Donald Judd, Tony Cragg, Richard Long, Ad Dekkers, Penone,
Jean-Marc Bustamente en Marlene Dumas. De oranjerie zelf is omgevormd tot
een orchideeënserre met zeldzame variëteiten. We maken van de gelegenheid
gebruik om ook het Bonnefanten Museum in Maastricht te bezoeken. Het
gebouw, onder handen genomen door de Italiaan Aldo Rossi, herbergt niet
alleen een prestigieuze verzameling oude kunst en Vlaamse meesters, maar ook
een collectie hedendaagse kunst die is opgebouwd rond een ensemble van
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Amerikaanse Minimal Art. Op dat ogenblik zal daar onder meer een expositie
lopen over de Wall Drawings van Sol LeWitt.
In april is er als naar gewoonte Art Brussels, de beurs voor hedendaagse kunst,
met alle evenementen die erbij horen. Uiteraard bezoeken we de beurs in
Preview, zodat u de eerste keuze hebt. Wij kunnen ook deelnemen aan de
activiteiten die zijn voorbehouden aan de VIP-genodigden. Bovendien hoopt The
Art Society voor haar leden nog iets exclusiefs in de wacht te slepen.
In mei staan de traditionele bezoeken aan Belgische privé-verzamelingen op het
programma. Twee gepassioneerde verzamelaars hebben al toegezegd om ons bij
hen thuis te ontvangen. Het gaat om twee heel verschillende verzamelingen, met
een sterk persoonlijke toets, die beide getuigen van een grote gevoeligheid.
Uiteraard houden wij u verder op de hoogte van het precieze programma van
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al deze activiteiten. Wij hopen van ganser harte dat u tijdens het komende
seizoen veel ontdekkingen zult doen en dat de verwondering niet uit de lucht
zal zijn. Kunst heeft iets met verwondering, kunst verrast, kunst is elke keer
weer een ontdekking. Wees van de partij! Wij verheugen ons er al op u in
september weer te zien!
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< Waardevolle adviezen >

Je verzameling schatten

een verzameling is vastgelegd, kent men

(spijtig genoeg is de titel van expert in

immers ook de som op basis waarvan de

België niet wettelijk beschermd). Zeker in

jaarlijkse premie zal worden bepaald. Een

het geval van heel recente verzamelingen

juiste schatting wapent de verzamelaar

van werken uit een welbepaalde strekking

dus tegen verlies in geval van schade en

in de hedendaagse kunst gebeurt het

voorkomt dat hij onevenredig hoge

echter ook dat de verzamelaar even goed,

premies moet betalen. De expert kan ook

zo niet beter op de hoogte is van de

tussenbeide komen bij een deling. In dat

waarde van zijn collectie dan de expert.

geval werkt hij met de realisatiewaarde,

Daarom wordt in dit segment van de

dus met de reële marktwaarde van de

kunstwereld ook vaker dan elders overleg

Als u uw eigen kunstpatrimonium actief

werken. Daar gaat hij ook van uit als hij de

gepleegd tussen verzamelaar en expert.

wilt beheren, dan moet u het laten

verzamelaar bij een eventuele realisatie

Dat is niet verwonderlijk: bij het vastleggen

schatten, daar kunt u niet omheen. U

moet raadplegen.

van waarden werpt een ontmoeting
tussen twee gepassioneerde mensen

kunt het immers niet beveiligen als u

8

niet weet hoeveel het waard is. En hoe

Specificiteit

kunt u de juiste beslissingen nemen in

De markt van de hedendaagse kunst is per

verband met schenken, delen, kopen en

definitie meer volatiel dan andere markt-

verkopen, als u de financiële gevolgen

segmenten. Voor sommige kunstenaars

ervan niet kent?

moet men zelfs ronduit van speculatief

Secretaris-generaal van de Belgische

spreken. De waarde van een kunstenaar

Kamer van Experten in Kunstvoorwerpen

Twee soorten waarde

ligt nog niet vast en kan op elk ogenblik

Lector aan de

De kunstmarkt werkt, net als alle andere

bevestigd, tenietgedaan of versterkt

Université Libre de Bruxelles

markten, met een verkoopkoers en een

worden. Verzamelingen hedendaagse

aankoopkoers. De eerste stemt overeen

kunst moeten dus vaker opnieuw

met wat men gewoonlijk de “realisatie-

geschat worden dan verzamelingen

waarde” noemt, dat wil zeggen met het

oude kunst. De recente ontwikkelingen

bedrag dat u zou opstrijken als u het

op de markt van de hedendaagse kunst

werk van de hand zou doen. De tweede

tonen inderdaad dat schattingen van

stemt overeen met de “aanschafwaarde”

meer dan vijf jaar geleden niet meer

of “nieuwwaarde” of, in verzekerings-

overeenstemmen met de realiteit.

altijd vruchten af …

Henry Bounameaux

termen, met de “vervangingswaarde”,
kortom: met het bedrag dat u moet

Raming

neertellen als u een soortgelijk werk wilt

Waardeschatting

kopen in gewone omstandigheden, dus

wetenschap. De waarde van een werk is

zonder dat die bijzonder gunstig zijn. Of

niet op de cent na vast te leggen, de

de expert overgaat tot een taxatie van de

realisatiewaarde net zo min als de

realisatiewaarde

de

vervangingswaarde. Vergelijk maar eens

vervangingswaarde, hangt af van de

de schattingen van een aantal huizen

reden waarom u uw patrimonium laat

met de prijzen die ze halen (die

schatten.

gegevens zijn gemakkelijk beschikbaar),

dan

wel

van

is

geen

positieve

dan blijkt onmiddellijk dat vooraf niet

Patrimonium

precies kan worden geschat wat iets waard

Meestal wordt een taxatie uitgevoerd bij het

is. Schatten is “ramen”: elke schatting

afsluiten van een verzekeringscontract op

bevat een zone van onzekerheid. Bij het

basis van de aangenomen waarde. Daarbij

schatten van een werk geeft de expert

gaat men uit van de vervangingswaarde.

veeleer een grootorde aan dan dat hij

Door op die manier de hoogte van de

een vast, definitief bedrag vooropstelt.

vergoeding in geval van schade vast te

Precies omdat de waarde van een

leggen, dekt de verzekerde zich in tegen

kunstwerk alleen maar bij benadering

een eventuele taxatie door een expert die

kan worden aangegeven en weinig of

hem wordt opgedrongen en van wie hij

niets daarbij vanzelfsprekend is, is het

niet kan nagaan of die wel competent en

voor een verzamelaar geen luxe om een

onpartijdig is. Behalve het hypothetische

beroep te doen op een professionele

geval van eventuele schade is er nog een

expert, gespecialiseerd in hedendaagse

tweede, concretere reden waarom men

kunst. Het schatten van een verzameling

een voorafgaande taxatie zou laten

is inderdaad te belangrijk om het toe te

uitvoeren. Zodra de globale waarde van

vertrouwen aan de eerste de beste

Hans Hartung, T1989-R39, 1989,
© Fondation Hans Hartung & Anna-Eva Bergman, Antibes (FR)
Museum Dhondt-Dhaenens van 3 juli tot 4 september
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< The Art Society >

De agenda van The Art Society: seizoen 2005-2006

En ook:
SMAK, Gent:
Barbican Gallery, Londen:
Ludwig Museum, Keulen:
Museum für Gegenwartskunst, Bazel:
K20, Düsseldorf:

The Art Society biedt u een uitgelezen programma met de nadruk op exclusieve bezoeken aan
magische plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Laat u dus verleiden ...

Zaterdag 3 september 2005. Poëziezomer van Watou, het mekka van de poëzie en de
plastische kunst. Ter gelegenheid van zijn 25e verjaardag stelt het festival zich dit jaar open voor

Donderdag 15 september 2005. Ontdekking van de Caldic Collectie in Nederland. Deze collectie
kunstwerken uit de twintigste eeuw is vooral beroemd om haar prachtige beeldentuin van
verscheidene hectaren in Wassenaar, vlak bij Den Haag.

Vrijdag 14 oktober 2005. Uitwisseling met de verzamelaars- en beleggersclub
Groeninge in Brugge, op uitnodiging van haar voorzitter Leo Van Tuyckom.
Donderdag 10 november 2005. Bezoek aan de collectie van de groep
Concordia in Waregem. Deze verzameling, die in de jaren 1980 tot stand
kwam, is vandaag een van de mooiste hedendaagse kunstcollecties in
België. Het gebouw met zijn zuivere en poëtische vormen is het werk van
de beroemde Belgische architect en designer Vincent Van Duysen.

artiesten die records braken in de verkoopzalen, maar eerder betaalbare,

1

2

3

beloftevolle kunstenaars.

Zaterdag 18 februari 2006. Daguitstap naar Antwerpen, waar we beginnen met een bezoek aan
het Antwerpse Luchtschipgebouw, het ruime tentoonstellingsatelier van Panamarenko,
uitvinder en visionair kunstenaar wiens constructies begrippen als ruimte, beweging, vliegen,
energie en zwaartekracht verkennen. We maken een omweg via het nieuwe hedendaagse
10

kunstcentrum Extra City in een oude graansilo aan het Kattendijkdok en ten slotte brengen we een
bezoek aan de HeadquARTers van de Katoen Natie, die niet alleen een belangrijke verzameling
werken telt van de Cobrabeweging en van de meest hedendaagse Vlaamse kunstenaars, maar
ook een van ’s werelds belangrijkste collecties van kostbare weefsels uit de oudheid.

Donderdag 16 maart 2006. Bezoek aan de tuinen en de hedendaagse kunstcollectie van het
Kasteel van Wijlre vlak bij Valkenburg in Nederland. Het Hedge House, het paviljoen waarin

6

de verzameling werken van het echtpaar is ondergebracht, is een voorbeeld van ascetisme en
respect voor de omringende natuur. Ten slotte een bezoek aan het Bonnefanten Museum in

Maastricht en aan de tentoonstelling gewijd aan Sol LeWitt.
April 2006. Hedendaagse kunstbeurs Art Brussels en verwante evenementen: bezoek in
Preview, en mogelijkheid tot bijwonen van de verschillende activiteiten voor VIP-genodigden.
The Art Society hoopt ook een exclusief moment voor haar leden te kunnen reserveren.

Mei 2006. Bezoeken aan privé-collecties in België. Twee gepassioneerde kunstverzamelaars
hebben al aanvaard de deuren van hun privé-woning voor ons te openen: twee verschillende
en zeer persoonlijke collecties.

1 Lili Dujourie, La Tosca, 1984, foto: Kristien Daem

Het hele seizoen biedt The Art Society haar leden exclusieve en originele ontmoetingen.
Gewoonlijk zijn die uitsluitend voorbehouden aan de leden, een beperkt aantal activiteiten
is niettemin toegankelijk voor een breder publiek.
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Franse literatuur en breekt zo uit het eentalige keurslijf. Nous le passage wordt het thema.

Donderdag 19 januari 2006. Conferentie in Brussel: persoonlijke selectie
en topaankopen van verschillende kunstcritici. Geen werken van

L

2 Hans Hartung, T1988-R4, 1988, © Fondation
Hans Hartung & Anna-Eva Bergman
3 Tillim Guy, Kunhinga Portraits, © Michael
Stevenson Contemporary
4 David Claerbout, Bordeaux Piece, Mozaïek,
courtesy Galerie Micheline Szwajcer
5 Thomas Hirschhorn, Anschool, Bonnefanten
Museum, 2005, foto Romain Lopez
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< Selectie … >

Binnenkort … in België en omstreken
Het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel stelt het poëtische werk van de

Lois & Franziska Weinberger, tot 18 september (www.smak.be)

Belgische kunstenares Lili Dujourie voor. Van video's en raadselachtige fluwelen

Colour after Klein, tot 11 september (www.barbican.org.uk)

sculpturen tot conceptuele installaties en collages, haar werk is voornamelijk gebaseerd

Max Beckman - Fernand Leger, tot 28 augustus (www.museenkoeln.de)
Covering the real, tot 21 augustus (www.kunstmuseumbasel.ch)

"schoonheid" aan te kaarten behandelt Lili Dujourie thema's als ijdelheid, de onstabiele tijd,

Bernhard Heisig, van 11 juni tot 25 september
(www.kunstsammlung.de)

op het idee van de "schoonheid". Door de klassieke en eeuwenoude vraag van de
aanwezigheid en afwezigheid, verlies, verveling, melancholie... (van 22 juni tot 4 september 2005).

Parallel met deze tentoonstelling werden de 6 laureaten van de Prijs voor de Jonge Belgische
Schilderkunst uitgenodigd te exposeren in dat kader met internationale allure. Daarnaast vermelden
we de tentoonstelling Ensor tot Bosch, voorgesteld dankzij de Vlaamsekunstcollectie en met enkele
stukken geleend uit Europese musea (van 15 juni tot 19 september 2005).

In Deurle stelt het Museum Dhondt-

Dhaenens (www.museumdd.be) deze
zomer een van de belangrijkste
naoorlogse Franse kunstenaars van
de School van Parijs, Hans Hartung,
tentoon (van 3 juli tot 4 september).

4

5
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Na Düsseldorf en Londen, ontvangt het Centre Pompidou in Parijs (www.centrepompidou.fr)

Africa Remix, de eerste grote tentoonstelling van Afrikaanse hedendaagse kunst (van 25 mei
tot 8 augustus 2005).
In Tilburg in Nederland worden de werken op papier en foto's van de Duitse kunstenaar Wolfgang

Laib voorgesteld in de De Pont stichting (www.depont.nl, van 4 juni tot 25 september 2005).
In het Van Abbemuseum (www.vanabbemuseum.nl) stelt David Claerbout een werk voor ge6 Wolfgang Laib, Blütenstaub von Kiefern, 1993

baseerd op de link tussen fotografie en video, tussen stilstaand en bewegend beeld, en tussen

7 Anish Kapoor, Part of the Red, 1981, Collectie

werkelijke tijd en gecomprimeerde tijd via een poëtische dimensie (van 5 juni tot 11 september 2005).

van het Rijksmuseum Kröller-Müller, courtesy
Lisson Gallery, © the artist
8 Bruce Nauman, White Anger, Red Danger,
Yellow Peril, Black Death, 1985,
© ARS/DACS 2005
9 Yves Klein, Anthropometry performance,

Het Bonnefanten Museum in Maastricht (www.bonnefanten.nl) stelt de grote tentoonstelling
Anschool voor van de zeer geëngageerde Zwitser Thomas Hirschhorn (tot 11 september 2005).
Het Tate Modern in Londen stelt een retrospectieve voor van de Mexicaanse kunstenares Frida

1960, courtesy Yves Klein Archives,

Kahlo, die duidelijk haar stempel heeft gedrukt op de twintigste eeuw (www.tate.org.uk, van

© ADAGP/DACS 2005

9 juni tot 9 oktober 2005).

10 Andy Warhol, Skull, 1976, courtesy of
Sonnabend Collection, © The Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts,
inc. / ARS/DACS 2005
11 Andy Warhol, Nine Jackies, 1964,
The Sonnabend Collection

De 51e editie van de Biënnale van Venetië (www.labiennale.org) zal voor de eerste maal
worden geleid door twee vrouwen: de Madrileense María de Corral en de Barcelonese Rosa
Martínez. Dit prestigieuze internationale hedendaagse kunstevenement wil zich dit jaar
toespitsen op de visuele kunst (van 12 juni tot 6 november 2005).

< Om lid te worden van The Art Society volstaat het de bijgevoegde antwoordkaart in te vullen >

,

,

11
aanvragers verklaren op hun erewoord dat ze geen galeriehouder, kunsthandelaar of kunstadviseur zijn. Als u zich wenst te verzetten tegen de mede-

portkosten zijn niet inbegrepen. Het lidmaatschap van The Art Society is voorbehouden voor particuliere kunstverzamelaars en -liefhebbers. De

De lidmaatschapsbijdrage is geldig voor 12 maanden en omvat alle toegangs-, sprekers- en receptiekosten. Alleen de eventuele trans-

Datum en handtekening:

per domiciliëring via rekeningnummer,

deling van uw gegevens aan de partners van The Art Society, kunt u hier aankruisen.

alleenstaande € 500

13:05

Elke toetredingsaanvraag is onder voorbehoud van goedkeuring.

e-mail .................................................................................................. fax ...............................................

koppel € 800

per overschrijving op de rekening 310-1801801-15 op naam van The Art Society

Lidmaatschapsbijdrage

31/05/05

tel. ............................................................................... gsm ...................................................................................

postcode ..................................... woonplaats ...................................................................................................................

straat ..................................................................................................................... nr. ...................... bus .......................................

wenst/wensen lid te worden van The Art Society.

Naam .............................................................................. Voornaam .....................................................................................................................

Dhr. / Mevr. / Dhr. en Mevr.

Toetredingsaanvraag
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