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Kunst,
een drijvende
kracht in onze 
samenleving?

We zijn tegenwoordig getuige van een

groeiende interactie en kruisbestuiving tussen

kunst en andere disciplines zoals grafiek, design, 

mode, architectuur … Is dat de basis voor of juist het

afsterven van de hedendaagse kunst? Moeten we elke

vorm van “interactie” beschouwen als “recuperatie” door

een marktgericht systeem, dat verstaanbaarheid en toeganke-

lijkheid aanprijst? De verdedigers van de ene of de andere stelling

zullen zich zonder twijfel nog lang over die vragen buigen. Het is niet

onze bedoeling om hier een standpunt in te nemen, maar eerder om

de zaken opnieuw in hun context te plaatsen.

Want nieuw is dat fenomeen van kruisbestuiving niet; sinds het begin van

de 20e eeuw neemt het grote publiek “bezit” van kunst. De kunstenaars zijn

als eersten begonnen om in hun werken industriële objecten te integreren.

Soms zelfs met de opzettelijke bedoeling om de kunst uit haar elitaire kader te

halen. Was het niet in 1913, dat Marcel Duchamp het publiek een fietswiel op een

kruk presenteerde en decreteerde dat de bestemming en niet de oorsprong van

een kunstwerk de hoedanigheid ervan bepaalde? Het kunstwerk be-

staat slechts in functie van de blik die het als dusdanig aanneemt, en

van een instelling die het ontvangt en zo rechtvaardiging en betekenis

geeft. Andere dadaïsten integreerden gebruiksvoorwerpen. De collages

van Schwitters vermengden eindjes koord en oude tramkaartjes, terwijl

een aantal jaren later César het publiek met zijn “Compressions” van in-

eengeperste auto’s in de schoot van onze industriële productie leidde …

Gelijklopend met die integratie van industriële voorwerpen en alledaagse

dingen vindt geleidelijk aan een bepaalde “esthetisering” van de vorm

plaats. De grote pop-kunstenaars zijn met het integratiefenomeen veel

verder gegaan door niet alleen bepaalde maatschappelijke iconen te gebruiken – de 

Coca-Cola fles, het stripverhaal – maar ook industriële procédés uit de reclame, mode en

grafiek aan hun artistieke praktijken aan te passen ... werelden waaruit de meeste van

hen voortkwamen.

Dus esthetisering van de kunst, maar eveneens van het dagelijks leven. Het gaat er niet

om een eenzijdige invloed. Talloze kunstenaars hebben sinds de jaren ’60 een sterke

invloed gehad op industriële vormgeving. Huishoudrobots in kunststof, het nieuwe

materiaal, lijken qua vormen op werken van Arp of Brancusi, jurken en badhand-

doeken worden bedrukt met op-art motieven die een opvallende gelijkenis verto-

nen met werken van Vasarely en kapstokken met gekleurde knoppen doen den-

ken aan de mobiles van Calder.

De laatste decennia is die beweging nog versneld. Onze tijdsbeleving bevordert

een snellere erkenning van het kunstwerk en doet de grenzen tussen de ver-

schillende expressievormen vervagen. De wazige zone tussen plastische

kunst, design, grafiek, architectuur wordt steeds groter. In de uitdrukking

“plastisch kunstenaar” ligt die evolutie besloten; elke te strakke om-

schrijving is voortaan ijdel. Hedendaagse kunst beperkt zich niet meer

tot het museale. Ze vloeit voort uit de vormen en de voorwerpen die

onze industriële maatschappij sinds het begin van de 20e eeuw

voortbracht en door een vreemd terugslageffect doordrenkt

ze elke dag dieper de productie die onze consumptiemaat-

schappij overspoelt. 

Natuurlijke en weldoende ontwikkeling of betreur-

bare stand van zaken in een maatschappij die

niets meer eerbiedigt? Dat is de vraag. In dit

nummer proberen wij u een aantal 

mogelijke antwoorden te formu-

leren.

Séverine Delen

Het eerste seizoen 

van The Art Society

Door Noël Dor, bestuurder van The Art

Society en verantwoordelijke Public Rela-

tions bij ING België.

Het concept van The Art Society werd

uitgewerkt in de zorgeloze tijd vóór 

11 september, maar de vereniging zelf

zag het licht pas een paar maanden later,

in september 2002. Dat was een heel wat

minder rustige periode, en het ergste

moest nog komen … uit Bagdad met 

name. Ik laat de reflectie over het naast

elkaar bestaan van de hedendaagse

kunst en de problemen waarmee onze

wereld wordt geconfronteerd over aan

filosofischer geesten dan ikzelf, en ik be-

perk me liever tot het opmaken van de

balans van het eerste seizoen van onze

kring.

The Art Society werd opgericht in de

vorm van een vzw met aan het hoofd

een jonge vrouw van nauwelijks dertig,

die de actieve leden van onze kring reeds

allemaal hebben ontmoet: Séverine 

Delen. Séverine vertegenwoordigt wat

men een eclectisch profiel zou kunnen

noemen, met een parcours dat gaat van

klassiek tot bijzonder origineel. Voor het

bestuur van The Art Society kan Séverine

rekenen op de steun van de twee be-

stuurders van de vzw: Bernard Coucke en

ikzelf, beide directieleden van ING.

Om The Art Society te begeleiden werd

bovendien besloten een erecomité op te

richten, dat bestaat uit de dames Sophie

Lammerant-Velge, Chantal Pirlot, Hélène

Mairlot, Emmy Tob en de heer Lieven 

Declerck. De leden van het comité waren

bereid een dubbele functie op zich te 

nemen: in de eerste plaats die van am-

bassadeur bij de gesprekspartners van de

kring en bij eenieder die interesse voor

de activiteiten van de kring vertoont.

Hun tweede opdracht heeft betrekking

op de concrete uitwerking van het actie-

plan van de kring en meer bepaald het

< Terugblik >
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programma van de artistieke activiteiten

en de diensten die The Art Society haar

leden aanbiedt.

The Art Society bestaat in de eerste

plaats om een aantal leden samen te

brengen rond een passie: die van de 

hedendaagse kunst, en om die leden de

kans te bieden in min of meerdere mate

in hun passie op te gaan. Van bij het be-

gin wilden we onze leden ook een con-

crete meerwaarde bieden met de activi-

teiten van de verschillende oprichtende

partners: verzekeraar Hiscox, autofabri-

kant Jaguar, veilinghuis Christie’s en 

ING Private Banking. Op die manier kon-

den we verschillende lezingen wijden

aan boeiende onderwerpen, zoals bij-

voorbeeld de problematiek inzake erfe-

3

nisrechten bij het nalaten van kunstwer-

ken, het verzekeren van kunstwerken en

de analyse van de oriëntatie en de huidi-

ge toestand van de markt voor heden-

daagse kunst.

Het ontstaan van The Art Society bleek

voor de pers belangrijk genoeg om er

verschillende artikels aan te wijden. Zo

werd The Art Society door Serge Van-

maercke in Trends/Tendances mooi om-

schreven als een ’hoogwaardig initiatief

voor een select doelpubliek’. Het tijd-

schrift maakte meteen ook van de gele-

genheid gebruik om het portret van de

levenslustige directrice van de kring te

schetsen. In de Financieel Economische

Tijd van zaterdag 21 september 2002 be-

schreef Bert Popelier in bijzonder duide-

lijke bewoordingen zijn visie op de eigen

problematiek van de markt voor heden-

daagse kunst en hij onderstreepte het

originele en nuttige karakter van The Art

Society in die context. Onlangs nog, op 

2 mei 2003, benadrukte Henry Bouna-

meaux in L’Echo de originaliteit van de

formule die The Art Society haar leden

voorstelt: een gamma van diensten ge-

koppeld aan een reeks exclusieve bezoe-

ken; een unieke combinatie.

De leden van de kring trokken er regel-

matig op uit naar tentoonstellingen die

in het seizoen 2002-2003 heel wat stof

deden opwaaien: ForwArt in Brussel,

Matthew Barney in Parijs, l’Herbier et le

nuage in het MAC’s. In februari kon een

’preview’ van het Van Abbemuseum in

Eindhoven rekenen op het enthousiasme

van een vijftigtal leden. Leo Copers en

Jacques Charlier becommentarieerden

zelf hun werk tijdens de tentoonstellin-

gen die in het SMAK aan hen werden ge-

wijd. Onlangs nog konden de leden tot

hun verbazing een van de best bewaarde

pareltjes van de art-nouveau-architec-

tuur ontdekken: het Solvayhuis.

Aan de vooravond van haar tweede sei-

zoen telt The Art Society bijna 100 leden

en de kring heeft een meer dan aanlok-

kelijk programma in petto, samenge-

steld in overleg met en met de instem-

ming van het erecomité van de vere-

niging. Ook in het seizoen 2003-2004

maken bezoeken aan tentoonstellingen

en permanente collecties van diverse

musea of stichtingen een vast deel uit

van het programma. De leden van The

Art Society krijgen bovendien het exclu-

sieve voorrecht om twee uitzonderlijke

privé-collecties te ontdekken. Tijdens de

verschillende lezingen komen ook een

aantal thema’s en vragen met betrek-

king tot de diversiteit van de artistieke

expressie aan bod. Voor meer informatie

verwijs ik u naar blz. 8 en 9, en ik hoop u

in september 2003 te mogen ontmoeten

op de gala-avond die The Art Society

voor haar leden organiseert ter ere van

het begin van het nieuwe seizoen …

1 Christian Boltanski, “Les Régistres du Grand

Hornu”, 1997.

2 Paul Dupré-Lafont, asbak op voet, rond 1940.

3 MAC’s, gebouw.

4 Michel Frère, “Zonder titel”, 1996.

5 Matthew Barney, “Cremaster 3, Dahabyn”,

2002.

6 Van Abbemuseum, zicht op het restaurant 

en werken van Daniel Buren, 1965-1981.

7 Pierre Huyghe en Philippe Parreno, 

“Ann Lee, Skin of Light”, 2001. 

8 Leo Copers, “Zonder titel”, 1997-2000.

9 Jacques Charlier, “Novissima Verba”, 2000.

Privat Livemont, “Bec Auer” 

(affiche, 1896). Solvayhuis. 
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BEople: A magazine 

about a certain Belgium

BEople ontstond naar aanleiding van een

reeks verlangens, toevalligheden en ont-

moetingen. Eerst was er een vaststelling:

er zijn geen of weinig Belgische tijd-

schriften die ons interesseren. Te veel ta-

len en een te enge markt voor een te

klein land. Maar een klein land vol men-

sen die de dingen echt wel goed weten

aan te pakken.

Die vaststelling kwam voort uit de ont-

moeting tussen een journalist en een stu-

dio voor grafische vormgeving en artistie-

ke leiding. Een mengeling van gevoelig-

heden, belangen, bevoegdheden. Maar

ook een mengeling van talen, waardoor

Nederlandstaligen en Franstaligen onder-

ling verdeeld raken in een land waar de

communautaire twisten nog al te vaak

culturele initiatieven in de weg staan. In

onze respectieve beroepen werden we

dagelijks geconfronteerd met veel talent:

ontwerpers, fotografen, mensen van al-

lerlei slag die stuk voor stuk hun eigen

ideeën tot uitdrukking wilden brengen

of dingen te vertellen hadden. We wilden

hen dan ook graag een medium aanbie-

den waarin ze zich op een onafhankelij-

ke en persoonlijke manier kunnen uit-

drukken.

BEople heeft een internationale roeping.

Hoewel de reputatie van onze modeont-

werpers de Belgische grenzen al lang

heeft overschreden, blijft de erkenning

van de Belgische creativiteit in de ruimste

zin van het woord nog vrij beperkt. 

BEople wil in Milaan, New York, Ham-

burg of Moskou een vitrine zijn voor de

onstuimige smeltkroes van een jonge ge-

neratie ontwerpers. Het Engels werd dan

ook een noodzaak: ’a certain vision on a

certain Belgium’.

Een tijdschrift, dat is een bepaalde lijn,

een zekere gevoeligheid en een bepaal-

de toon. BEople is resoluut Belgisch, be-

scheiden, authentiek. Een mengeling van

ambitie en spot, een ongewone benade-

ring die vaak in de buurt komt van het

surrealisme. In tegenstelling tot de ge-

bruikelijke covers van vele people-tijd-

schriften is die van BEople symbolisch, en

wordt het hoofdonderwerp van de foto

bewust verborgen door een witte cirkel.

Alsof men de wereld ertoe wil aanzetten

om op zoek te gaan naar het individu dat

eronder schuilgaat.

Maar het gaat vooral om een mengeling

van disciplines, een rijkdom van ideeën,

< A propos … >

Vandaag de dag leent alles zich tot een marketinggerichte benadering en kan alles

worden ’geconsumeerd’. Een goede verpakking, een aantrekkelijke look en de consu-

ment hapt onverwijld toe. ’Artistieke producten’ en hun ’afgeleide’: het kunstwerk, de

kunstenaar, de galeriehouder, de verzamelaar, de kunstcriticus, het museum … vormen

daarop geen uitzondering. Het is logisch, of toch tenminste gebruikelijk, dat voor wat

commercialisering en consumptie betreft, die producten op dezelfde manier worden

benaderd. Reclame, design en de verschillende modeverschijnselen oefenen uiteraard

een invloed uit op de verschillende artistieke uitdrukkingsvormen. Bepaalde spelers

binnen de kunstwereld spelen daar dan ook op in … 

De verschillende netwerken stellen een panorama van uiteenlopende benaderingen

voor, gaande van de intellectualisering tot de vulgarisering van kunst. De doelstelling

is duidelijk: het promoten van kunst (altijd), het toegankelijk en begrijpelijk maken van

kunst voor de consument (soms). Een van de meest gebruikelijke media is uiteraard de

geschreven pers. Speciaal voor u, geachte lezer, hebben we ons oor te luisteren gelegd

bij de hoofdrolspelers van twee tijdschriften die in de voorbije jaren op de markt vers-

chenen zijn en die voor een totaal andere, soms zelfs tegenovergestelde benadering

van het 'artistieke' product staan. Dimitri Jeurissen, medestichter van BEople, 

belicht voor u zijn nieuwe Belgische trendy 'lifestyle'-magazine en hoofdredactrice 

Els Roelandt vertelt u meer over haar gespecialiseerde halfjaarlijkse tijdschrift A-Prior.

Volgende pagina

1 Joe Scanlan, 

“Cut and Paste”, 2002.

2 Joe Scanlan, 

“Store A”, 2002.

3 Cover van A-Prior.

Detail van de cover 

van het eerste 

nummer van het 

magazine BEople. 

waarbij de verschillende domeinen (mode, architectuur,

design, kunst …) naast elkaar bestaan en elkaar aan-

vullen. Hoe sneller de wereld vooruitgaat, des te vager

worden de grenzen tussen de verschillende disciplines,

en uit die verwarring ontstaat dan een bijzonder ver-

kwikkende osmose. De doelstelling bestaat erin een ex-

perimenteel laboratorium te creëren, een aantal links

tussen de verschillende kunstvormen te leggen en onze

enige drijvende kracht, nieuwsgierigheid, de vrije loop

te laten. Zowel wat de onderwerpen betreft als de 

manier waarop ze worden behandeld. Elk artikel is op-

gebouwd als een project op zich, waarbij de redacteur,

de fotograaf, de graficus en de artistieke en grafische

directeur van het tijdschrift nauw betrokken zijn.

Al die mensen nemen op formele of informele

wijze deel aan de samenstelling van de in-

houdsopgave. Nog niet zo lang geleden

besloten we om per nummer één the-

ma uit te werken, zodat we een dui-

delijke inhoud kunnen afbake-

nen. Het thema van het vijfde

nummer was ’Depression’, dat

van nummer zes ’Youth’. De

artikels worden in de stu-

dio vervolgens over de

verschillende grafici ver-

deeld, die hun artikel

van a tot z samenstel-

len. De artikels worden

verrijkt dankzij de wissel-

werking tussen de verschil-

lende medewerkers.

Vandaag ligt ons zesde num-

mer in de winkel. En daar zijn

we best trots op. Maar het is er

niet gekomen zonder een enorme

persoonlijke inspanning en inzet. Het

begin was moeilijk, enerzijds omdat we

de grote werklast met onze andere activitei-

ten moesten combineren en anderzijds omdat

we op zoek moesten gaan naar een structuur en fi-

nanciële middelen om onze kosten te dekken. Onze di-

recte en indirecte omgeving geloofde niet altijd in ons

project en stelde bij elk nieuw nummer met verbazing

vast dat we weer een hindernis hadden overwonnen.

De lachers werden eerst sceptisch, daarna terughou-

dend en vervolgens geïnteresseerd.

De toekomst van het tijdschrift blijft onzeker. Niet zo-

zeer het bestaan ervan, maar wel de precieze vorm, die

in de loop van de komende jaren ongetwijfeld nog zal

evolueren. Maar altijd met dezelfde ambitie, en vooral,

met hetzelfde plezier.

Binnenpagina’s van het magazine BEople.
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A-Prior

Een tijdsbeeld en beleidsverklaring

In de loop van de jaren tachtig en het be-

gin van de jaren negentig krijgen het

kunstproduct en de kunstuiting een bij-

zonder statuut binnen het economisch

marktsysteem. Kunst wordt in die perio-

de op uitdrukkelijke manier aan de kapi-

talistische economie geannexeerd. Aan

beleggingen in kunst wordt veel geld

besteed, de investeringen blijken lonend

op relatief korte termijn. Een van de

meest tot de verbeelding sprekende fe-

nomenen uit die periode is het ontstaan

van de Saatchicollectie in Engeland (ei-

gendom van Charles Saatchi). Die collec-

tie, die op een bepaald moment meer

dan 2000 kunstwerken bevatte, bestaat

hoofdzakelijk uit Amerikaanse en Britse

kunst van relatief jonge kunstenaars. De

collectie werd grotendeels bepaald door

de peroonlijke smaak van Charles Saatchi

en zijn echtgenote. Beiden hebben een

voorkeur voor vrij sensationele, eenvou-

dig leesbare en eenduidige werken.

Doordat Saatchi in een korte tijdspanne

een bijzonder groot bedrag aan kunst

spendeerde, slaagde hij er ook in het we-

zen van de kunstmarkt te bepalen. Maar

er is meer, de invloed van Saatchi reikt zo

ver dat hij niet alleen het museumbeleid

van enkele toonaangevende Europese in-

stellingen zal meebepalen (oa. Tate Gal-

lery) maar ook heel wat kunstenaars in

hun creatie zal beïnvloeden. Het fortuin

dat Saatchi met zijn wereldwijd vertakte

reclamebureau bij elkaar kreeg, ging op

zijn beurt dienen om ook de kunst te on-

derwerpen aan de regels van de reclame

en de marketingstrategieën. 

Kunst wordt in de jaren tachtig door het

marktsysteem herontdekt en ingescha-

keld in het profitsysteem. Niet alleen pri-

vé-personen zien gedurende die periode

de impact in die het benaderen van kunst

als het ultieme investeringsproduct kan

hebben. Ook overheidsinstanties schake-

len de kunst in als een schijnbaar intege-

re en voor/door iedereen verdedigbare

marketingstrategie. Sinds de jaren tach-

tig worden levendige stadskernen, afge-

legen dorpen, onbereikbare tuinen en

stadskankers bestookt met kunstintegra-

tieprojecten, stadsevenementen enzo-

voort. Dat kunstenaars en curatoren zich

daarbij zo gemakkelijk voor de kar laten

spannen vindt onder andere zijn oor-

sprong in het feit dat kunstenaars als

reactie op de gesloten kunstuitingen van

de jaren zestig en zeventig (de minimale

en conceptuele kunst) opnieuw het

contact met het gewone leven, met de

mens en de realiteit opzochten. Eind ja-

ren tachtig wilden kunstenaars vooral

weg uit de witte kubus die het museum

was geworden en ijverden ze voor pro-

ductiemogelijkheden binnen het echte

leefweefsel: de stad en het leven van de

mensen. 

Maar kan de kunst wel overleven binnen

het harde marktsysteem waarin alles om

profits draait? Alles wijst op het tegen-

overgestelde, kunst kan immers niet be-

naderd worden als een product. Daartoe

bezit zij een onberekenbaar en te allen

tijde wisselend aspect en dat is een zeke-

re vorm van bezieling, het grijpen naar

een niet-aangeefbare, niet-tastbare

waarde. Daarom zal kunst zich nooit he-

lemaal laten vatten binnen het econo-

misch systeem. De kunst die dat wel doet,

ontkent haar eigen aard en is dan ook

ten dode opgeschreven. Kunst heeft in

de crisis waarin ze is beland al snel een

weg naar een mogelijke oplossing gevon-

den die haar ertoe aanzet om zich op-

nieuw te ontwikkelen, haar eigen gren-

zen opnieuw te bevragen. Cultuurfilo-

soof Boris Groys schreef daaromtrent een

interessante tekst in de catalogus ’Shop-

ping’, uitgebracht naar aanleiding van de

gelijknamige tentoonstelling in maart

van dit jaar in Tate Liverpool. Daar waar

de kunstenaar zich steeds heeft gedra-

gen als de ultieme producent en zijn

werk heeft benaderd als een eindpro-

duct, zo stelt Groys, onderzoeken heel

wat kunstenaars vandaag een heel ande-

re houding. Kunstenaars gaan hoe langer

hoe minder zelf produceren maar gedra-

gen zich als verzamelaars: ze nemen be-

staande beelden, informatie en dergelij-

ke op en stellen ze samen tot een nieuw

geheel. Op die ma-

nier ontstaat een

open werk, geen

eindproduct. Het

eigenlijke creatie-

ve werk, zo stelt

Groys nog, wordt

geleverd door de

beschouwer van

het werk: hij moet

het werk een in-

vulling, betekenis

geven door crea-

tief om te gaan

met het hem aan-

gereikte materiaal, met zijn eigen bagage. Groys trekt daar-

uit enkele belangwekkende conclusies: Wie kunst van van-

daag nog wil beleven, moet zelf investeren, niet met geld

maar met tijd, energie en kennis. Daardoor onttrekt de

kunst zich op een bijzonder ingenieuze manier aan de recu-

peratie die haar te beurt was gevallen gedurende de voor

kunstspeculanten gouden jaren tachtig en negentig. 

Het begin van de nieuwe eeuw luidt ook voor de kunst een

nieuw tijdperk in: er lijkt meer en meer een opsplitsing te

komen tussen de kunst die zich door het kapitalistisch ge-

stuurde marktsysteem laat leiden en een toenemende ten-

dens om opnieuw afstand te nemen van het streven naar

onmiddellijke begrijpbaarheid en toegankelijkheid

van kunst op elke plek en elk moment. In het eerste

geval gaat het om kunst die haar wezen verloo-

chent om over een lage instapdrempel te beschik-

ken, te kunnen koketteren met kijkcijfers, populair

te zijn. De tweede tendens uit zich vooralsnog in

werk dat van de beschouwer een grote persoonlij-

ke inbreng vraagt.

Het is daar dat het Tijdschrift A-Prior zijn niche

zoekt. A-Prior geeft zowel kunstenaars als be-

schouwer de mogelijkheid om de essentie van een

oeuvre weer te geven of te vatten. Dat gebeurt

door uitgebreid aandacht te besteden aan het oeuvre van

één kunstenaar, het te belichten vanuit zowel theoretische

als artistieke invalshoek. A-Prior kiest dus niet voor korte

interviews en statements, niet voor glossy fotoreportages in

de taal van de advertentie, niet voor een kleurrijke en geva-

rieerde lay-out die de aandacht van de lezer wegleidt van de

essentie van het blad. A-Prior is er voor de kunst, voor de

kunstenaars en nadrukkelijk niet ten dienste van een econo-

misch systeem. Ook bij de keuze van kunstenaars wordt een

strategie gehanteerd: A-Prior kiest noch voor de zogenaamd

talentvolle jonge kunstenaar die na één tentoonstelling

reeds de hemel wordt ingeprezen – hoe interessant zijn

werk ook mag zijn – , noch voor de grote-oeuvrekunstenaars

die hun sporen reeds hebben verdiend. A-Prior kiest uit-

drukkelijk voor die kunstenaars die reeds een reeks van be-

langwekkende ontwikkelingen in hun oeuvre hebben door-

gemaakt en tegelijkertijd nog een heel artistiek leven voor

zich hebben. A-Prior wil de kunstenaar ook de kans geven

zijn artistieke denken zo genuanceerd en veelzijdig mogelijk

uiteen te zetten. Hij krijgt daarom de mogelijkheid om zo-

wel met beeld als met taal, door eigen inbreng of interpre-

taties van andere kunstenaars zijn oeuvre te omcirkelen.

Daarmee kiest A-prior voor de essentie van de kunst: de twij-

fel, het zoeken, de studie en het uiteindelijk vinden van een

geschikte uitdrukking.
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< Design >

In 2010 zullen Jaguars 

de modernste wagens 

op de weg zijn.

Eind vorig jaar werd de Jaguar E-Type

door enkele honderden automobiel-

experts uitgeko-

zen tot mooiste

en meest sexy wa-

gen van de eeuw.

De ideale aanlei-

ding om bij Ian

Callum, Jaguar Di-

rector of Design,

te polsen naar de

impact van vroe-

gere modellen op

nieuwe ontwer-

pen en meer in het algemeen naar zijn

visie over het design van de toekomstige

Jaguars.

De E-Type is een designicoon uit het be-

gin van de jaren 60 en de wagen heeft

ook vandaag nog vele bewonderaars.

Denken we in dat verband maar aan de

bedragen die momenteel voor dat mo-

del betaald worden op de oldtimer-

markt. Het was voor u dus wellicht geen

verrassing dat de wagen zulke hoge

ogen gooide?

Integendeel. De E-Type introduceerde in

zijn tijd namelijk een hele resem nieu-

wigheden op mechanisch vlak; het was

onder meer de eerste wagen die in serie

werd voorzien van 4 schijfremmen. Maar

dé reden waarom dit model zijn plaats

heeft verworven in het collectieve ge-

heugen, is ontegensprekelijk zijn vorm-

geving: een eindeloze motorkap, een

koetswerk dat bol staat van de vloeiende

lijnen en een revolutionaire aerodynami-

ca. Vergeten we overigens niet dat de 

Jaguar E-TYPE de eerste plaats wegkaap-

te vóór een hele reeks beroemde Ferra-

ri’s en Lamborghini’s.

Mogen we ervan uitgaan dat deze prijs

voor u een extra stimulans betekent om

de lijnen van de E-Type door te trekken

in toekomstige modellen van het merk

uit Coventry?

Ik zie het vooral als een erkenning van

het toenmalige design van Jaguar dat

zijn tijd ver vooruit was. Intussen zijn we

ruim 40 jaar verder en we mogen niet bij

het verleden blijven stilstaan. Mijn uitda-

ging vandaag bestaat erin wagens te ont-

werpen die geen afbreuk doen aan het

rijke erfgoed van Jaguar en die toch ge-

percipieerd worden als moderne wagens. 

In tegenstelling tot wat velen vandaag

denken, is modernisme volgens mij één

van de kerneigenschappen van Jaguar. In

de jaren 50 en 60 stonden Jaguars voor-

op in de technologische ontwikkeling

binnen de automobielbranche: krachtige

motoren met dubbele nokkenassen,

schijfremmen, gesofistikeerde ophangin-

gen, aerodynamische ontwerpen en

massa’s trofeeën uit de racerij als bewijs

van de strijdvaardigheid van de wagens.

De wagens die we vandaag op de markt

zetten, zijn nog steeds schatplichtig aan

de filosofie van 25 jaar geleden. Ik meen

te kunnen stellen dat we nu een keer-

punt bereikt hebben en dat Jaguar in

2010 de modernste wagen op de weg zal

zijn.

Wat mogen we dan in de nabije toe-

komst van Jaguar verwachten en hoe zal

het merk de modernste wagens op de

weg ontwerpen en produceren?

Momenteel is de design-aanpak van on-

ze wagens te gefragmenteerd: we heb-

ben behoefte aan een consistente lijn die

de gemeenschappelijke familietrekken

tussen de verschillende modellen expli-

cieter aangeeft. Wat ik daarmee precies

bedoel, kan ik het best illustreren aan de

hand van de R-Coupé conceptwagen die

in 2001 werd voorgesteld en die tevens

één van de eerste ontwerpen is van de

Jaguar Advanced Styling Studio.

Op die wagen introduceerden we de 

C-Type grille, die ook bekend is

van de huidige S-TYPE. Door die

grille op heel wat toekomstige

modellen te gebruiken, zullen die

meteen herkenbaar zijn als Ja-

guars. Het is als het ware de “oer-

grille” van Jaguar en met retro

heeft het hoegenaamd niets te

maken.

De R-Coupé werd aangegrepen als een

stijloefening om in de designafdeling al-

le neuzen in dezelfde richting te krijgen:

vanaf nu zullen Jaguars duidelijk als dus-

danig herkenbaar zijn, maar ze zullen er

agressiever en sportiever uitzien. Dat is

de richting die ik uit wil. De R-Coupé

geeft een beeld van Jaguar’s toekomsti-

ge designfilosofie en onderstreept nog

eens onze doelstelling om auto’s te blij-

ven bouwen die boeien, fascineren, op-

winden en emoties oproepen.

Ook inzake interieur geeft de R-Coupé

de richting aan die we vanaf nu uit wil-

len: het moet een aangename plek zijn

om in te toeven, niet Spartaans, noch kil.

Momenteel wordt een typisch Jaguar-

interieur geassocieerd met rijkelijk leder

en met houtafwerking. Het leder en het

hout zullen we niet volledig opgeven,

maar wellicht komen andere soorten

hout in de plaats en daarnaast zal er in

de toekomst meer metaal gebruikt wor-

den in het interieur. Over enkele jaren

zal het zelfs mogelijk zijn een Jaguar te

kopen met een interieur zonder enige

houtafwerking.

Tot slot is er het geheime Britse wapen:

de humor. Zo werd op de flanken van de

R-Coupé in massief zilver een Britse vlag

aangebracht. Oude materialen of alle-

daagse dingen aanpakken en ze op een

creatieve en eigentijdse manier interpre-

teren zonder te choqueren, is typisch

Brits.

Er staat de komende jaren bij Jaguar

blijkbaar nog heel wat te gebeuren en

wij zijn alvast nieuwsgierig wat de

toekomst zal brengen. Afspraak over

enkele jaren voor een vervolginter-

view.

De R-Coupé conceptwagen staat model 

voor het Jaguar design van de toekomst.

Interieur van de R-Coupé

De Jaguar S-Type met 

de bekende ovale grille

De grille van de C-TYPE komt terug 

in de nieuwe Jaguar-modellen

Britse vlag op de flank

van de R-coupé: design

met gevoel voor humor
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Na

een erg drukke activi-

teitenkalender te hebben afge-

werkt, gunt de The Art Society haar leden

een zomerpauze. Wel licht ze al een tipje van de

sluier van het programma voor 2003-2004. Een nieuwe

selectie artistieke ontdekkingen die nauwkeurig werd

samengesteld in overleg met en met de instemming van het ere-

comité van de vereniging, dat actief deelneemt aan de uitbouw en

bijdraagt tot de uitstraling van de kring. In onze selectie houden we re-

kening met de wensen van onze leden en trachten we aan hun verwachtin-

gen te beantwoorden, maar uiteraard houden we nog een aantal sterke verras-

singen in petto …

Drie pijlers voor de lezingen
De deelnemers waren bijzonder opgetogen over de excursies, maar ook de lezingen

werkten bijzonder ’verhelderend’, in die mate zelfs dat bepaalde thema’s op algemene aan-

vraag opnieuw vanuit verschillende invalshoeken zullen worden behandeld of uitgediept. Zo

wordt er een avond gewijd aan de oplossingen die een private banker kan bieden om tege-

moet te komen aan de specifieke behoeften van kunstverzamelaars, en een andere avond staat

in het teken van de analyse van de huidige oriëntatie en toestand van de markt voor hedendaag-

se kunst: twee onderwerpen die reeds aan bod kwamen en waarvan het ’tweede luik’ u in februa-

ri en april 2004 wordt voorgesteld. Een ander punt dat aanleiding geeft tot duizend en één vragen:

de conservatie en restauratie van kunstwerken, wordt eveneens in het programma opgenomen. De

diversificatie van media en materialen leidt tot een toename in de presentatie-, beschermings-,

transport-, onderhouds- en restauratiemogelijkheden van een kunstwerk. In november 2003 nodigt The

Art Society u uit om te komen luisteren naar het advies terzake van een gespecialiseerd restaurateur.

Exclusieve bezoeken
De bezoeken aan tentoonstellingen en permanente collecties van musea of stichtingen konden in de

loop van het eerste jaar op heel wat enthousiasme rekenen en zullen ook in 2003-2004 op de agenda

staan. De leden van The Art Society krijgen bovendien het exclusieve voorrecht om twee uitzonderlijke

privé-collecties en een bedrijfsverzameling te ontdekken. Wanneer we voor die tentoonstellingen naar

het buitenland trekken, worden de busreizen opgeluisterd met lezingen door gespecialiseerde sprekers

over verwante thema’s. We koppelen aan die verplaatsingen ook bezoeken aan bepaalde kunstenaars-

ateliers.

De De Pont Stichting
Vlak voor zijn dood besloot Jan de Pont, advocaat, fervent verdediger van de mensenrechten en een

briljant Nederlands zakenman, om een deel van zijn vermogen na te laten voor de promotie van de

hedendaagse kunst. In 1988, een jaar na zijn overlijden, werd een stichting met zijn naam opge-

richt om die opdracht te verwezenlijken. Roni Horn, Richard Long, James Turell, Jeff Wall, Jan Dib-

bets, Richard Serra, Sigmar Polke, Thomas Schütte ... stuk voor stuk prestigieuze namen die we

tegenkomen in de permanente collectie van de Tilburgse stichting. In oktober 2003 herbergt

de stichting een tentoonstelling, gewijd aan Roxy Paine (1966), een kunstenaar wiens grilli-

ge en verbazingwekkende creaties het concept van originaliteit en de aard en principes van

de esthetica in vraag stellen. De jonge ontwerper woont en werkt in New York, en ge-

niet een internationale bekendheid met zijn vreemde machines, waaronder de ’Paint

Dipper’, een apparaat dat door een computer wordt bestuurd en mechanisch be-

schilderde doeken voortbrengt. Ook zijn ’echte’ schilderijen, waarin zijn virtuosi-

teit tot uiting komt, kunnen bogen op wereldwijde faam: Amanita Field bij-

voorbeeld, een van zijn trompe-l’oeils die natuurgetrouwer zijn dan de na-

tuur zelf ... te ontdekken in oktober 2003.

Sophie Calle en Roni Horn in het Centre Pompidou 
Een aantal weken later nodigt The Art Society u uit om in

bevoorrechte omstandigheden twee tentoonstellin-

gen van vrouwelijke kunstenaars te bezoeken,

die in december 2003 tegelijkertijd in

het Centre Pompidou in Parijs

worden voorge-

8

< Binnenkort >

1

2

3

4

5

6

1 De Pont Stichting, gebouw.

2 Roxy Paine, beeldhouwwerk door “SCUMAK”, 1999.

3 Roxy Paine, “SCUMAK” (Auto-Sculpture Maker), 1998.

4 Centre Georges Pompidou, gebouw.

5 Roni Horn, “Verne’s Journey”, 1994.

6 Sophie Calle, gefotografeerd door Jean-Baptiste Mondino,

1998. (boek “Double Game”).
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steld. De eerste tentoonstelling is gewijd aan Sophie Calle,

een Franse kunstenares, internationaal vermaard. Calle, fo-

tografe en ontwerpster van performances, houdt ervan

zich in een bepaalde situatie in te leven, haar ervaringen te

vermengen met verhalen, echt bestaande plaatsen of fic-

tieve ruimtes. Ze speelt tegelijkertijd de rol van auteur en

acteur, voyeur en detective, en vermengt in haar werk ern-

stig onderzoek met gewone, natuurlijke nieuwsgierigheid:

kleine onbeduidende verhalen, onwaarschijnlijke avontu-

ren, mysterieuze lichamen die de freudiaanse blik moet

doorgronden.

De tweede tentoonstelling is gewijd aan het werk van Ro-

ni Horn (1955), die zich vooral bezighoudt met de proble-

matiek van het verschil, en bijgevolg ook met de proble-

matiek van de identiteit. Aan de hand van beeldhouwwer-

ken, tekeningen, boeken en foto’s doet zij met behulp van

verschillende subtiele procédés een beroep op de blik en de

verbeeldingskracht van de toeschouwer. Sedert 1975 maakt

Horn regelmatig lange reizen naar IJsland. Haar diepgaan-

de kennis van de geologie, topografie, het klimaat en het 

leven in die barre streek is voor haar werk van doorslagge-

vend belang. Roni Horn besteedt veel aandacht aan de re-

latie en de beleving tussen de toeschouwer en het werk. Ze

leeft en werkt in New York en doceert aan de Columbia

University School of Arts.

De Stiftung Insel Hombroich
Om het seizoen af te ronden nodigt The Art Society u in

mei 2004 uit op een zintuiglijke wandeling door een tuin

vol kunst, architectuur, muziek, poëzie en filosofie: een be-

zoek aan de Stiftung Insel Hombroich. Dat groene eilandje

herbergt vandaag talrijke creaties en werd aangelegd in de

vorm van een Engelse tuin rond een paviljoen uit de 18e

eeuw. In het begin van de jaren 80 werd het omgevormd

tot een plaats voor artistieke creaties en ontmoetingen. Het

brede en tevens pluralistische project staat open voor werk

uit verschillende culturen en strekkingen, en vindt zijn

oorsprong in de idee dat kunst en natuur een gemeen-

schappelijke oorsprong hebben. In de geometrische pavil-

joenen van de hedendaagse architect Erwin Heerich en de

organische tuinen van de tuinarchitect Bernard Korte wor-

den permanente en tijdelijke collecties ondergebracht, en u

kunt er ook het werk van kunstenaars die er tijdelijk ver-

bleven, bezichtigen. In het domein, dat het ritme van de

seizoenen volgt, kunt u een uitzonderlijk parcours van

beeldhouwwerken volgen. Sedert kort werd aan het com-

plex een naburige militaire basis toegevoegd, die geleide-

lijk aan wordt omgevormd tot een ruimte voor ontmoeting

en creatie. Een plaats voor bezinning waar alles zichtbaar

en voelbaar is ...

Openingsgala
Ter ere van de opening van het nieuwe seizoen nodigt 

The Art Society u in september 2003 uit op een avondgala.

Na drie maanden rust is dat een uitgelezen gelegenheid om

elkaar weer te ontmoeten in een prestigieuze Brusselse 

locatie die nauw is verbonden met de kunst, en om het pro-

gramma 2003-2004 meer in detail toe te lichten.
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Weldra … selectie uit

België en omstreken …

In het kader van Africalia organi-

seert het Paleis voor Schone Kunsten

van Brussel Transfer(t)s, een tentoonstel-

ling gewijd aan de hedendaagse Afrikaanse

kunst, waarin het werk van een twintigtal kun-

stenaars wordt bijeengebracht rond de thema’s: de

versnelling van de geschiedenis en de dood van het an-

ders-zijn. (www.bozar.be, van 21/6 tot 14/9)

Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van het overlijden

van Gustave De Smet, brengen de musea van de Leiestreek (het

Museum Dhondt-Dhaenens, het Museum voor Deinze en de Leiestreek,

het Gemeentelijk Museum Gust De Smet, het Roger Raveelmuseum en het

Gemeentelijk Museum Gevaert-Minne) elk een bijzonder aspect van het werk

van de kunstenaar in beeld. (www.museumdd.be, van 6/7 tot 28/9)

Het Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg buigt zich over het hyperrealisme: 1965-1975, een onder-

werp dat lange tijd werd verwaarloosd. Een zeventigtal werken van de belangrijkste Amerikaanse vertegenwoordigers van

die beweging (Richard Estes, Richard Artschwager, Malcolm Morley, Vija Celmijns …) wordt er tentoongesteld. (www.mu-

sees-strasbourg.org, van 27/6 tot 5/10)

In Londen ziet het programma er bijzonder aanlokkelijk uit, met name wat betreft fotografie. De Tate Modern stelt Cruel and Ten-

der voor. The real in the Twentieth Century Photograph, een blikvanger die de aandacht vestigt op de grootste fotografen van de 20e eeuw

die werkten in de documentaire stijl. (www.tate.org.uk, tot 7/9)

De Serpentine Gallery besteedt dan weer aandacht aan het werk van Cindy Sherman, die zichzelf fotografeert en zo het statuut van de vrouw

in vraag stelt. (www.serpentinegallery.org, tot 25/8). Het werk van Wolfgang Tillmans komt in de Tate Britain aan bod tijdens een eerste mono-

grafische tentoonstelling van de kunstenaar in Groot-Brittannië. (www.tate.org.uk, tot 14/9)

In het Guggenheim Museum van Bilbao wordt werk van Calder tentoongesteld, een van de eerste kunstenaars die zich via zijn mobielen inte-

resseerde voor het kinetische potentieel van een kunstwerk. (www.guggenheim.bilbao.es, tot 7/10)

In Nederland kunt u in het Bonnefantenmuseum in Maastricht de schilderijen en tekeningen gaan bewonderen die Peter Doig tussen 1989 en

2002 maakte. De Schotse kunstenaar werd bekend met zijn droomlandschappen in groot formaat, die onder meer zijn geïnspireerd op fotografie,

horrorfilms en muziek. (www.bonnefanten.nl, tot 7/9)

Tot slot geven we nog mee dat het Stedelijk Museum Schiedam zijn Cobra-collectie tentoonstelt. In die bijzonder rijke collectie wordt vooral de

nadruk gelegd op de Nederlandse leden van de groep (Appel, Corneille, Constant, Lucebert …). (www.stedelijkmuseum.schiedam.nl, tot 7/9)

We herinneren er ook nog even aan dat de Biënnale van Venetië de hele zomer lang geopend is. (www.labiennale.org)

< Keuze van de redactie >

1 Walker Evans, “Subway Portait”, 1941 – 2 Cindy Sherman, “Zonder titel # 225”, 1990 – 3 Wolfgang Tillmans, “Wake”, 2001 – 4 Alexander Calder, “Croisière”, 1931 – 

5 Luc Deleu, “Orbino”, 1988-2003 – 6 Yang Pei-Ming, “Mao”, 2000  – 7 Bridget Riley, “Movement in Squares”, 1961 8 Thomas Ruff, “Substratum”, 2001.

1 2 3 4
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The Art Society

tijdens het

volgende seizoen ...

De zomermaanden zijn in aan-

tocht, en ons eerste seizoen zit er

bijna op. The Art Society heeft voor u

dan ook een nieuw, rijkelijk gevuld sei-

zoen met tal van artistieke ontdekkingen in

petto. Een programma vol exclusieve ontmoe-

tingen en andere activiteiten. Niet te missen …

September 2003. Opening van het seizoen met een ex-

clusief privé-evenement in Brussel. De leden kunnen hun

vrienden uitnodigen. Voorstelling van het nieuwe programma

2003 – 2004.

Oktober 2003. De De Pont Stichting in Tilburg, Nederland, opent haar deuren speciaal voor de leden van

de The Art Society. We bezoeken de tentoonstelling gewijd aan Roxy Paine.

November 2003. Lezing. Thema: de conservatie en restauratie van kunstwerken, specifiek toegespitst op de vragen

opgeworpen door de diversificatie van de media en de nieuwe materialen waarmee we vandaag worden geconfron-

teerd.

December 2003. Tijdens een daguitstap naar Parijs krijgen we de kans om in het Centre Pompidou in alle rust de tentoonstellin-

gen gewijd aan Sophie Calle en Roni Horn te bezoeken.

Januari 2004. Tijdens een exclusieve avondvoorstelling kunnen de leden van The Art Society een bedrijfsverzameling ontdekken.

Februari 2004. Lezing. Thema: De oplossingen die een private banker kan bieden om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van kunst-

verzamelaars.

Maart 2004. Bezoek aan een selectie opmerkelijke privé-verzamelingen.

April 2004. Lezing. Thema: De analyse van de huidige oriëntatie en toestand van de markt voor hedendaagse kunst.

Mei 2004. Nu de lente in de lucht hangt, neemt The Art Society haar leden mee op een “artistieke wandeling” door de paviljoenen van het openluchtmuseum

van Insel Hombroich in Duitsland.

Voor meer inlichtingen over de kunstenaars en instellingen, kunt u op blz. 8-9 de rubriek “Binnenkort” raadplegen. Onder voorbehoud van eventuele wijzigin-

gen. 

De exacte data worden u later meegedeeld.

Het hele seizoen lang biedt The Art Society haar leden exclusieve ontmoetingen aan tijdens lezingen-debatten en bezoeken in België en het buitenland:

tentoonstellingen, privé-verblijven en –woningen, kunstenaarsateliers …

En niet te vergeten:

Gemeentelijk Museum van Elsene (www.musee-ixelles.be): de collectie Simon, van 5/6 tot 7/9.

Middelheim, Antwerpen (www.dma.be/cultuur/museum_middelheim): Luc Deleu, van 8/6 tot 15/9.

SMAK, Gent (www.smak.be): Gelijk het leven is. Belgische kunst uit de collectie van het SMAK, van 28/6 tot 14/9.

Musée des Beaux-arts, Dijon (www.ville-dijon.fr) en Musée des Beaux-Arts, Besançon (www.besancon.com/musees/fran-

cais/boarts): Yan Pei-Ming, tot 1/9 in Dijon en tot 30/9 in Besançon.

Tate Britain, Londen (www.tate.org.uk): Bridget Riley, van 26/6 au 28/9.

Tate Gallery, Liverpool (www.tate.org.uk): Thomas Ruff tot 6/7.

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