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Nederlandse samenvatting 

Kunstenaarsmusea zijn een voornamelijk in Europa wijdverspreid fenomeen, 
maar de reflectie op deze specifieke soort musea ontbreekt, zowel binnen de 
museum studies als binnen de literatuur over museumarchitectuur. De 
theorievorming over musea is hoofdzakelijk gemodelleerd op het 
kunsthistorisch museum, en wanneer in de literatuur kunstenaarsmusea 
besproken worden, dan meestal als kunstmusea zonder meer, of als 
eigenaardigheden onder de kunstmusea. In de literatuur ontbreekt nagenoeg elke 
thematisering van de specificiteit van kunstenaarsmusea. Tegelijk verschijnen 
kunstenaarsmusea wel in architectuurkritische besprekingen, maar dan als een 
accumulatie van telkens unieke oplossingen, singuliere ontwerpmatige 
antwoorden op een singulier kunstenaarsoeuvre. Dit architectuurkritisch 
discours wordt overheerst door de topos van een match van een singulier 
museumgebouw met een singuliere kunstenaar en elk besef dat ontwerpers hier 
met typeproblemen geconfronteerd worden is er afwezig. De doelstelling van 
voorliggend proefschrift is daarom om op een ideaaltypisch niveau de 
specificiteit van kunstenaarsmusea te thematiseren, de monografische factor die 
kunstenaarsmusea van ‘het museum’ doet verschillen, en dit zowel voor 
kunstenaarsmusea als instellingen en als gebouwen. 

Na een beknopte historische proloog die een panorama schetst van de 
geschiedenis van het fenomeen kunstenaarsmusea worden kunstenaarsmusea in 
dit proefschrift voornamelijk theoretisch benaderd, en dit vanuit drie 
invalshoeken. Een deel A staat stil bij het monografisch perspectief dat 
kunstenaarsmusea net als kunstenaarsmonografieën hanteren. De aandacht voor 
kunstwerken als onderdeel van het oeuvre van een kunstenaar-auteur wordt er 
geduid en geproblematiseerd als een perspectief op kunst dat nauw verweven is 
met de mythe van het kunstenaarschap. Deel B behandelt kunstenaarsmusea als 
hybride instellingen met aspecten van het kunstmuseum, het personenmemoriaal en 
het archief. De aandacht gaat naar de manier waarop de verschillende 
institutionele modi in elkaar grijpen, expliciet of impliciet samen bestaan en 
elkaar onzuiver maken. Deel C behandelt het ad hoc-karakter van het 
musealiseringsproces bij kunstenaarsmusea, en betrekt de architecturale 
heterogeniteit onder de kunstenaarsmusea ook op dit ad hoc-karakter van het 
musealiseringsproces. In tegenstelling tot de theoretische delen A en B bestaat 
deel C voornamelijk uit besprekingen van concrete cases. 

De vier hoofdstukken van deel A volgen elkaar op in een doorlopende 
argumentatie. Hoofdstuk een behandelt het kunsthistoriografisch 
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standaardgenre van de kunstenaarsmonografie als de plaats waar het monografisch 
perspectief op kunst zich ontwikkeld heeft. Het genre wordt gekenmerkt door 
typische superposities van ‘kunstenaar’, ‘leven’ en ‘werk’. Het is ook de 
verschijningsplaats bij uitstek van de kunstenaar als mythologische held in zijn 
eigen kunstenaarsleven. Het tweede hoofdstuk conceptualiseert precies de 
kunstenaarsmythe als een naturaliseringsmoment van de historisch ingestelde 
categorie van het kunstenaarschap. Deze mythe koppelt een reeks typische 
voorstellingen van kunstenaars met een ideologie van de kunstenaar als sterk en 
vol subject (de kunstenaar als held, genie, en auteur). In de mythe worden 
kunstenaars buitengewone – en daarom ontzagwekkende – individuen, en wordt 
de kunst hun natuurlijk effluvium. Deze mythe is op verschillende momenten in 
de geschiedenis aangevallen. Hoofdstuk drie behandelt drie invloedrijke de-
mythificatiepogingen van de kunstenaar-auteur uit de jaren ’60: Roland Barthes’ kritiek 
op de auteur als gezagsinstantie voor de interpretatie van werken, Michel 
Foucaults kritiek van de ‘auteursfunctie’ als subjectiveringsdispositief, en de 
institutionele kunsttheorie die een radicale herinvulling van het kunstenaarschap 
impliceert. De focus bij de bespreking van elk van deze drie auteurskritieken ligt 
telkens op een kwestie die van bijzonder belang is voor kunstenaarsmusea: 
Barthes’ nadruk op het verlangen naar de Auteur, wat verband houdt met het 
verlangen naar contact met de kunstenaar bij het bezoek van een 
kunstenaarsmuseum; Foucaults begrip van de eenheid van het oeuvre als een 
interpretatieve constructie, waaruit het mogelijk belang van de 
museumarchitectuur als interpretatief dispositief afgeleid wordt; en het 
usurpatiemoment aan de basis van het kunstenaarschap zoals begrepen door de 
institutionele kunsttheorie, wat in verband gebracht kan worden met de typische 
aandacht in kunstenaarsmusea voor het jeugdwerk van de kunstenaar. 
Hoofdstuk vier staat stil bij de paradoxale vaststelling dat de kunstenaarsmythe 
doorwerkt ondanks de canonisering van de aangehaalde auteurskritieken. 
Nieuwe kunstenaarsmusea worden opgericht in een cultureel klimaat waarin 
zowel de kunstenaarsmythe en de demythificerende auteurskritieken blijven doorwerken. 

In deel B worden kunstenaarsmusea als hybride instellingen onderzocht door in 
drie analoog opgebouwde hoofdstukken aspecten van kunstenaarsmusea telkens 
te betrekken op een ideaaltypisch begrip van het personenmemoriaal, het 
kunstmuseum en het archief. Hoofdstuk B|1 typeert het personenmemoriaal als 
een cultusplek waarin enerzijds een voorstelling gemaakt wordt van het 
herdachte individu en de grootheid van zijn of haar prestatie, en waarin 
anderzijds de herdachte ook aanwezig gesteld wordt. Het bezoek aan een 
personenmuseum krijgt daardoor ook het karakter van een rituele ontmoeting 
waarin contact gemaakt wordt met de herdachte. Er wordt een onderscheid 
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gemaakt tussen twee aanwezigheidsgenererende processen: aanwezigheid als 
mediaal-semiotisch effect van representaties en relicten – met de biografische 
(inplantings)plek als nulgraad van het relict – en aanwezigheid als resultaat van 
een cultuscontext – de cultuscontext maakt het verschil tussen relict en reliek. 
De focus ligt op de wisselwerkingen tussen betekenis en aanwezigheid in 
kunstenaarsmusea. Hoofdstuk B|2 benoemt eerst het musealiseringsproces bij 
het reguliere kunstmuseum als een proces van decontextualisering, 
recontextualisering en rehistorisering van kunstwerken. Op basis van de 
onvolledigheid van het musealiseringsproces bij kunstenaarsmusea worden deze 
laatste vervolgens besproken als drievoudig oneigenlijke kunstmusea. Hoofdstuk 
B|3 typeert archieven als instellingen waar op een methodische manier objecten 
als documenten voor een toekomstige geschiedschrijving bijgehouden worden. 
Een van de institutionele principes bij de vorming van historische archieven is 
dat het precieze doel waartoe de bijgehouden archiefdocumenten bijgehouden 
worden – het verhaal dat ze zullen ondersteunen – niet op voorhand vastgelegd 
wordt. In dit hoofdstuk wordt beargumenteerd dat deze algemene institutionele 
logica gecompliceerd wordt bij de vorming van kunstenaarsarchieven in of naast 
kunstenaarsmusea. Ten eerste stelt zich steeds het probleem hoe de 
nalatenschap van een kunstenaar op te delen valt in een archief (documenten) en 
een oeuvre (kunstwerken). Ten tweede treden kunstenaars vaak op als hun eigen 
archiefvormers zodat hun kunstenaarsarchieven geen belangeloze historische 
documenten zijn, maar instrumenten waarmee kunstenaars postuum macht 
pogen uit te oefenen over de receptie van hun leven en hun werk. Ten derde 
wordt de vorming van publieke kunstenaarsarchieven ook typisch 
geconditioneerd door de macht van de erfgenamen over de nalatenschap van de 
kunstenaar. 

Terwijl deel B de heterogeniteit onder kunstenaarsmusea al gedeeltelijk kan 
duiden door de diversiteit aan mogelijke hybridiseringen tussen de drie 
ideaaltypische instellingen, belicht deel C het typische ad hoc-karakter van de 
totstandkoming van kunstenaarsmusea. Hoofdstuk C|1 maakt een overzicht 
van enkele veelvoorkomende stichtingsscenario’s van kunstenaarsmusea als 
instellingen en van de rol van de verschillende actoren en factoren die daarbij 
beslissend zijn. Deze verschillende stichtingsscenario’s conditioneren mede de 
mogelijkheden en de inzet bij het ontwerpen van een kunstenaarsmuseum of bij 
het transformeren van een huis tot kunstenaarshuismuseum. Dit blijkt ook uit 
de zeven concrete cases besproken in hoofdstuk C|2. De vijf essays waarin deze 
cases samengenomen zijn maken echter in de eerste plaats kritische 
interpretaties van de respectievelijke museumontwerpen tegen de theoretische 
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achtergrond van niet alleen deel C maar ook delen A en B. Elke essay kiest een 
andere en voor de behandelde cases relevante focus.  

De zeven besproken cases dekken samen de range aan uiteenlopende vormen af 
die kunstenaarsmusea kunnen aannemen. Twee essays behandelen de 
musealisering van kunstenaarswoningen tot huismusea. In het essay over het 
Parijse Musée Gustave Moreau is het trekken en het hertrekken van de grens 
tussen front- en backstage in dit huismuseum de centrale problematiek. Deze 
problematiek is in het geval van het Moreau-museum bijzonder pertinent 
omwille van de oorspronkelijke bezorgdheid van de kunstenaar om via een 
precies gedifferentieerde toegang tot zijn nalatenschap als mens achter de 
kunstenaar, en als kunstenaar achter zijn oeuvre te kunnen verdwijnen. Een 
tweede essay behandelt de verschillende museale reconstructies van het atelier 
van Giorgio Morandi in Bologna, dat nu een finaal onderkomen lijkt te hebben 
gevonden in het gemusealiseerde appartement van de kunstenaar. In dit essay 
ligt de focus op de manier waarop de mythe van de geïsoleerde creatie in het 
atelier speelt in de musealisering van Morandi’s studio, en op de vraag hoe in het 
musealiseringsontwerp al dan niet strategieën aangewezen kunnen worden 
waarin een bewustzijn van de (mythologiserende) musealiseringsoperaties 
opgeroepen wordt. De drie laatste essays omschrijven het spectrum tussen een 
‘collectie-specifiek’ museumgebouw aan het ene uiterste (Wilhelm-Lehmbruck-
Museum), en aan het andere uiterste musea die variëren op de generische white 
cube-tentoonstellingsruimte (Kirchner Museum en Roger Raveelmuseum). Daar 
tussenin situeren zich de als museum herbestemde panden van het Musée 
Magritte Museum en het Andy Warhol Museum. De specifieke focus van het 
Lehmbruck-essay ligt op het museum als Gesamtkunstwerk. Het essay over de 
Magritte- en Warhol-musea spitst zich toe op de vraag in hoeverre 
tentoonstellingsruimtes die een analogische gepastheid met het oeuvre nastreven 
ook geschikt zijn om het werk van de kunstenaar tentoon te stellen, en op de 
verschillende mogelijkheden om dergelijke representatieve architectuur en 
tentoonstellingsscenografie te doseren en te distribueren over het 
museumgebouw. Het vijfde en laatste essay interpreteert de gebouwen van het 
Kircher- en het Raveelmuseum als verschillende wijzen om te bemiddelen 
tussen de plaatsloosheid van de tentoonstellingssituatie en de ervaring van de 
gesitueerdheid van het (personen)museum op een biografisch relevante plek. 
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English Summary 

Single-artist museums are a widespread phenomenon, particularly in Europe, 
but reflection on this specific kind of museums is lacking both within museum 
studies and in the literature on museum architecture. Museum theories are 
primarily modeled on the art historical museum. When single-artist museums are 
discussed in the literature, they are usually discussed as art museums without 
further specification. In contrast, architecture critical reviews do discuss building 
designs for single-artist museums, but they typically discuss them as singular 
responses to the singularity of an artist’s oeuvre. This architecture critical 
discourse is governed by the topos of a (possible) match between a specific 
museum building and a specific artist, as if in designing a single-artist museum 
there were no design problems that are typical to single-artist museums beyond 
the specificity of the case at hand. The goal of present dissertation is to develop 
the specificity of single-artist museums on an ideal-typical level – I call this the 
monographic factor in which artist museums differ from ‘the’ museum – with 
regard to both the institutional and the architectural aspects of single-artist 
museums.  

The dissertation starts with briefly sketching the history of the phenomenon of 
single-artist museums. Apart from this historical prologue, the dissertation is 
primarily theoretical in nature. It approaches single-artist museums from three 
angles. Part A treats the monographic perspective employed in single-artist museums 
and in artists’ monographs alike. The understanding of artworks as part of an 
artist-author’s oeuvre is interpreted and problematized as a perspective on art 
that is closely connected to the myth of artisthood. Part B treats single-artist 
museums as hybrid institutions combining aspects of the art museum, of the 
person’s memorial, and of the archive. Attention is focused on the way in which 
these different institutional modes interact, explicitly or implicitly coexist, and 
make each other impure. Part C deals with the ad hoc character of the 
musealization process with single artist museums. It brings also the architectural 
heterogeneity among these museums in relationship with this ad hoc character 
of the musealization process. As opposed to the theoretical parts A and B, part 
C consists primarily of discussions of concrete cases. 

The four chapters of part A are subsequent chapters in a continuing 
argumentation. Chapter one discusses the art historiographical standard genre of 
the artist’s monograph as the site of the development of the monographic 
perspective on art. The genre is characterized by typical superpositions of 
‘artist’, ‘life’ and ‘work’. It is also the primary place of appearance for the artist 
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as mythological hero in his own artist’s life. The second chapter conceptualizes 
precisely the myth of artisthood as a means to render artisthood natural, while 
artisthood is a category that was historically instituted. This myth associates a 
series of typical representations of artists with an ideology of the artist as a 
strong and full subject (the artist as hero, as genius, and as author). Artists 
become individuals of an exceptional nature, and art their natural effluvium. This 
myth was attacked at various occasions through history. Chapter three treats 
three influential attempts at a demythification of the artist-author figure from 
the 1960s: Roland Barthes’s critique of the author as a figure of authority 
guaranteeing a true interpretation of works; Michel Foucault’s critique of the 
‘author function’ as a subjectivizing dispositif; and the institutional theory of art, 
which implies a radical reconcepualization of artisthood. In the discussion of 
each of the three authorial critiques the focus is on an issue of particular 
importance in single-artist museums: Barthes’s emphasis on the desire for the 
author, which relates to the desire for contact with the artist in a visit to the 
artist’s museum; Foucault’s understanding of the unity of the oeuvre as an 
interpretative construct can be associated with the possible role of museum 
architecture as an interpretative device; and the moment of usurpation at the 
basis of artisthood, as understood by the institutional theory of art, can be 
connected to the typical attention to juvenilia in single-artist museums. Chapter 
four contemplates the paradoxical constatation that the myth of artisthood 
persists despite the canonization of the mentioned critiques of authorship. Still 
new single-artist museums are founded in a cultural climate in which both the 
myth of artisthood and the demystifying critiques of authorship hold sway.  

Part B investigates single-artist museums as hybrid institutions in three chapters 
with an analogous set-up, each approaching single-artist museums through an 
ideal-typical understanding of the person’s memorial, the art museum and the archive. 
Chapter B|1 typifies the person’s memorial as a place of cult where on the one 
hand a representation is made of the remembered individual and the greatness 
of his or her individual performance, and where on the other hand the 
remembered individual is also made present. Hence, a visit to the person’s 
memorial obtains the character of a ritual encounter in which contact is made 
with the remembered subject. A distinction is made between two processes 
generating presence: first there is presence as a mediatic-semiotic effect of 
representations and relics – with the biographical location as the zero degree of 
the relic – and, second, there is presence resulting from a cultic context. The 
focus is on the interaction between meaning and presence in single-artist 
museums. Chapter B|2 first conceives the musealization process in regular art 
museums as a process of decontextualization, recontextualization and 
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rehistorization of artworks. Based on this conception of art in the artmuseum, 
single-artist museums are then discussed as art museums that are improper in 
three ways. Chapter B|3 typifies archives as institutions that methodically 
preserve objects as documents for future historiography. One of the archive’s 
institutional principles is that it is not formed in view of a particular history to 
be written, but that its goals are open-ended. This chapter develops the 
argument that this general institutional logic is complicated with the formation 
of artists’ archives in or apart from single-artist museums. First there is the 
problem of the division of an artist’s legacy in archive (documents) and oeuvre 
(artworks). Second, artists often act as their own archivists so that their archives 
are not a disinterested compilation but instruments with which artists try to 
exert power over their life’s and work’s future reception. Third, the formation of 
public artists’ archives is also conditioned by the inheritors’ power over the 
artist’s legacy. 

Whereas part B relates the heterogeneity among single-artist museums to the 
diversity of possible hybrid combinations of aspects of each of the three 
institutions discussed, part C addresses the typical ad hoc character in the 
process of establishing a single-artist museum as another factor contributing to 
the hybridity of single-artist museums. Chapter C|1 makes an overview of some 
of the most frequent scenarios in the foundation of an artist’s museum as an 
institution, elucidating the role of the various actors and factors that are decisive 
in this process. These various scenarios condition the possibilities and the stakes 
with building an artist’s museum or transforming a house into an artist’s (house) 
museum. This becomes clear also in the seven concrete cases discussed in 
chapter C|2. The five essays in which these cases are discussed, however, mainly 
interpret the respective museum designs against the theoretical background 
developed not only in part C, but also in parts A en B. Each essay chooses a 
different focus relevant for the cases under discussion. 

The seven cases discussed cover the range of forms that single-artist museums 
take up. Two essays discuss the musealization of artists’ houses into house 
museums. The essay on the Parisian Musée Gustave Moreau focuses on the 
drawing and redrawing of the border between frontstage and backstage in this 
house museum. This problem is of particular relevance in this case as Moreau 
was particularly concerned about disappearing as a man behind the artist, and as 
an artist behind his oeuvre. He carefully anticipated the musealization of his 
house to this goal. A second essay treats the various museal reconstructions of 
the studio of Giorgio Morandi in Bologna. This studio was first transferred to a 
new single-artist museum in the city center, and was more recently reinstalled in 
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the artist’s former apartment as it was turned into a memorial house museum. 
This essay focuses on the way the myth of the artist’s isolated creation in the 
studio informs the musealization of Morandi’s studio. It also evaluates whether 
in the musealization project different design strategies can be indicated that 
potentially raise a consciousness with museum visitors of the musealization 
operations themselves. The three final essays circumscribe the spectrum 
between a collection-specific museum building at one extreme (Wilhelm-
Lehmbruck-Museum), and museum buildings that make variations on the 
generic white cube exhibition space at the other extreme (Kirchner Museum and 
Roger Raveelmuseum). In between both extremes we can situate the museums 
housed in converted buildings like the Musée Magritte Museum and the Andy 
Warhol Museum. The specific focus of the Lehmbruck essay is on the museum 
as Gesamtkunstwerk. The Magritte and Warhol essay concentrates on the 
question to what extent exhibition spaces aiming at appropriateness through 
analogy with the artist’s oeuvre are also suited to exhibit the work of the artist. It 
also reflects on the possibilities to dose and to distribute the use of 
representational architecture and exhibition scenographies throughout the 
building. The fifth and last essay interprets the buildings of the Kirchner and 
Raveel museum as different ways to mediate between the placelessness of an 
exhibition and the experience of the situatedness of the (person’s) museum on a 
biographically significant location. 
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1.  Probleemstelling 
 
 
 
“Explore the work of an American Legend. Visit the permanent home to the 
life’s work of Clyfford Still. 11.18.11.” Een paginavullende advertentie in 
Artforum kondigt de opening aan van het Clyfford Still Museum in Denver, 
Colorado. Ditzelfde novembernummer van 2011 was ook een 
memoriaalnummer voor de kort voordien overleden Cy Twombly. Academici 
als Rosalind Krauss en Arthur Danto en collega-kunstenaars als Robert Morris 
leverden voor de gelegenheid bijdragen waarin ze het belang van Twombly’s 
werk beschouwen. Ze bespreken zijn schilderijen waarvan een substantieel 
ensemble in 1995 een permanent onderkomen kreeg in de door Renzo Piano 
ontworpen Cy Twombly Gallery van de Menil Collection in Houston, maar ook 
het belang van zijn veel minder bekende en volgens Krauss veel transgressievere 
sculpturen. In deze kritische evaluaties verschijnt Twombly’s nalatenschap in de 
eerste plaats in figuurlijke zin, als een bijdrage aan de kunst die zich over de hele 
wereld verspreid heeft. In opmerkingen als die van Danto dat Twombly’s 
sculpturen zich bijna allemaal nog samen in de huizen van Twombly en zijn 
partner in het Zuid-Italiaanse Gaeta bevinden, wordt echter ook de betekenis 
van een kunstenaarsnalatenschap in letterlijke zin voelbaar. Het 
Artforumnummer werpt zo de vraag vooruit of er misschien, net als bij Still, in 
de nabije toekomst op basis van de werken die Twombly nalaat, in Gaeta of 
elders, een monografisch museum het licht zal zien waarin ook Twombly’s 
sculpturaal werk een prominente plaats kan krijgen. Monografische musea of 
kunstenaarsmusea – de termen worden doorgaans als synoniemen gebruikt om 
musea gewijd aan het oeuvre van een enkele kunstenaar aan te duiden – zijn immers een 
danig vertrouwd fenomeen geworden dat het overlijden van een kunstenaar met 
de allure van Twombly deze mogelijkheid reëel maakt. 

Toch associeren we de idee van het museum in de eerste plaats met het 
Louvre, het Kunsthistorisches Museum in Wenen of de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten in Brussel, of met het MoMA, Tate Modern, het Stedelijk 
Museum of S.M.A.K. Ook de theorievorming en kritische reflectie over het 
museum als moderne instelling en over museumarchitectuur, zijn voornamelijk 
ontwikkeld met het kunsthistorisch museummodel voor ogen. Musea zijn echter 
veel diverser dan deze survey art museums die een overzicht van de 
kunstgeschiedenis brengen alleen. Deze diversiteit aan soorten 
museuminstellingen – kunsthistorisch museum, museum voor hedendaagse 
kunst, stadsmuseum, holocaustmuseum, enzovoort – moet ook verdisconteerd 
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worden in de kritische reflectie over het museum als instituut en over 
architectuur van musea. Binnen het museumlandschap vormen de 
kunstenaarsmusea een diverse groep musea die slechts zeer gedeeltelijk te 
begrijpen en te beschrijven vallen vanuit het algemene (kunsthistorisch) 
museumbegrip.  

In voorliggend proefschrift wil ik onderzoeken wat er in het ontwerpen 
van kunstenaarsmusea op het spel staat. Ik ontwikkel mijn probleemstelling 
vertrekkend van een eerste mapping van het diverse landschap dat zich onder de 
kunstenaarsmusea aftekent, en van een analyse van de behandeling van 
kunstenaarsmusea in de bestaande literatuur en in architectuurkritieken van 
concrete kunstenaarsmusea. 
 
 

1.1  Een landschap van kunstenaarsmusea  
van Canova tot Panamarenko 

 
Een historische dwarsdoorsnede door het landschap van kunstenaarsmusea 
brengt een grote interne diversiteit onder de kunstenaarsmusea in beeld. Ook 
blijkt dat kunstenaarsmusea niet alleen verschillen van kunsthistorische musea, 
maar er verschillende aspecten mee gemeenschappelijk hebben, en dat de 
historische ontwikkeling van beide fenomenen grotendeels gelijktijdig loopt. 

Vanaf het einde van de achttiende eeuw ontwikkelt en verspreidt het 
openbaar (kunst)museum zich als een nieuwe instelling, in wisselwerking met de 
ontwikkeling van een esthetisch-kritisch vertoog over de kunst en een zoektocht 
naar geschikte museumarchitectuur om een plaats aan te maken voor deze 
publieke receptie en consecratie van kunstwerken. De opkomst en ontwikkeling 
van het publiek kunstmuseum is zeker een van de belangrijkste historische 
condities voor het ontstaan van het kunstenaarsmuseum. Met enige vertraging 
verschijnen in het begin van de eeuw ook de eerste kunstenaarsmusea, eerst nog 
als singulier geval en tegen het einde van de negentiende eeuw als veralgemeend 
fenomeen.1 Talrijke aspecten van de historische ontwikkeling van het 

                                                            
1 Voor een historisch overzicht van het fenomeen van kunstenaarshuizen, kunstenaarshuismusea en 
kunstenaarsmusea, zie: Eduard Hüttinger, "Künstlerhaus und Künstlerkult," in Künstlerhäuser von der 
Renaissance bis zur Gegenwart, red. Waser Verlag/Prestel Verlag (Zürich/München: 1985). Francis 
Haskell, "The Artist and the Museum," New York Review of Books XXXIV, nr. 19 (1987). Geneviève 
Lacambre, "Maison d'artiste, maison-musée," in Maison d'artiste, maison-musée : l'exemple de Gustave 
Moreau : catalogue, red. Geneviève Lacambre, Dossiers du Musée d'Orsay ; 12 (Paris: Ministère de la 
culture et de la communication, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1987); Hans-Peter 
Schwarz, Heike Lauer en Jörg Stabenow, reds., Künstlerhäuser. Eine Architekturgeschichte des Privaten 
(Braunschweig: Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft, 1989). Anne Pingeot, "Les sculpteurs créent leur 
propre musée," in La Jeunesse des musées : les musées de France au XIXe siècle : Paris, Musée d'Orsay, 7 
février-8 mai 1994, red. Chantal Georgel (Paris: [Musée d'Orsay] : Editions de la réunion des musées 
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kunstenaarsmuseum moeten begrepen worden in wisselwerking met de 
ontwikkeling van het kunstmuseum in het algemeen, waaraan veel 
kunstenaarsmusea zich spiegelen. Tegelijk stellen kunstenaarsmusea zich ook 
tegenover het kunstmuseum wanneer ze diens formattering van de kunst via 
geijkte selectie- en presentatiemechanismen niet navolgen. De museale 
presentatie van oeuvre-overzichten moet bijvoorbeeld eerder in parallel gezien 
worden met twee ontwikkelingen in de kunsthistoriografie en in de 
tentoonstellingspraktijk: met de ontwikkeling van het genre van de 
kunstenaarsmonografie – met behalve een biografie ook een oeuvrecatalogus – 
enerzijds, en anderzijds met het nieuwe format van de retrospectieve 
tentoonstelling van een Oude Meester, voor het eerst toegepast in de 
retrospectieve van Joshua Reynolds in Londen in 1813.2 

In de volgende acht paragrafen maak ik een niet-extensieve mapping 
van het diverse landschap aan de hand van een selectie kunstenaarsmusea die in 
de volgende acht paragrafen behandeld worden: 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
nationaux : Diffusion, Seuil, 1994). Het hoofdstuk “The Cult of the Artist” in Oskar Bätschmann, The 
artist in the modern world : the conflict between market and self-expression / Oskar Bätschmann; transl.: 
Eileen Martin.  (Cologne: DuMont, 1997). pp. 81-121. Sabiene Autsch, Michael Grisko en Peter Seibert, 
reds., Atelier und Dichterzimmer im neuen Medienwelt. Zur aktuellen Situation von Künstler- und 
Literaturhäusern (Bielefeld: Transcript Verlag, 2005). Jean Gribenski, Véronique Meyer en Solange 
Vernois, reds., La Maison de l'Artiste. Construction d'un espace de représentations entre réalité et imaginaire 
(XVIIe-XXe siècles), Art & Société (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2007). Anita Guglielmetti, 
Gianna A. Mina en Sylvie Wuhrmann, reds., Casa d'artisti. Tra universo privato e spazio pubblico: case di 
artisti adibite a museo [Atti del convegno] / Zwischen privatem Kosmos und öffentlichem Raum: 
Künstlerhaus-Museen. [Tagungsband], Quaderni del Museo Vincenzo Vela (Ligornetto: Museo Vincenzo 
Vela, 2011).  
Enkele publicaties die het historisch perspectief verbreden door respectievelijk kunstenaarsmusea als 
een van de vormen van het historisch fenomeen van het personenmuseum te beschouwen of door de 
parallelle opkomst van het schrijvershuismuseum te reconstrueren zijn: Franz Rudolf Zankl, "Das 
Personalmuseum. Untersuchung zu einem Museumstypus," Museumskunde 41, nr. 1/2 (1972). en 
Harald Hendrix, red. Writers' Houses and the Making of Memory (New York: Routledge, 2008). Er bestaat 
ook een ruim aanbod aan literatuur waarin kunstenaars(huis)musea als (virtuele) reisbestemmingen 
verzameld worden, zoals Barbara F. Freed en Alan Halpern, Artists and Their Museums on the Riviera  
(New York: Abrams, 1998). Ella Reitsma en Hans Van den Bogaard, Het huis van de kunstenaar : 
herinneringen aan een leven  (Amsterdam: Amsterdam university press, 2001). Hélène Rochette, Maisons 
d'écrivains et d'artistes. Paris et ses alentours  (Paris: Editios Parigramme/CPL, 2007). Patrick De Rynck, 
Kunstenaarsmusea in België  ([Gent]: Ludion, 2009).  
2 Haskell, "The Artist and the Museum." p. 41. Zie ook Bätschmann, The artist in the modern world : the 
conflict between market and self-expression / Oskar Bätschmann; transl.: Eileen Martin. pp. 81-82 en Francis 
Haskell, The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition  (New Haven & 
London: Yale, 2000). 
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Canova in Possagno: klassieke navolger en klassiek model 
Beeldhouwers en de nagelaten verzameling gipsmodellen als oeuvre 
Schilders versus het museum 
Kunstenaarscultus als staatsaangelegenheid 
Reconstructies van Oude Meesters-huizen 
Maisons d’artistes 
Musea bij leven van de kunstenaar 
Kunstenaarsstichtingen en blockbuster-kunstenaarsmusea 
 

Op de eerste paragraaf na, bespreken de acht paragrafen telkens enkele 
vergelijkbare historische voorbeelden van kunstenaarsmusea. Zo verschijnt 
enerzijds een nevenschikking van verschillende vormen van kunstenaarsmusea 
en anderzijds, in de opeenvolging van de paragrafen, een grote chronologische 
situering van de opkomst van verschillende vormen van kunstenaarsmusea.   
 

1. Canova in Possagno: klassieke navolger en klassiek model 

Een belangrijk ijkpunt waarmee dit historisch panorama kan openen en dat in 
elke historische behandeling van kunstenaarshuizen en kunstenaarsmusea 
voorkomt is het memoriaalcomplex dat na de dood van Antonio Canova (1757-
1822) in Possagno uitgebouwd wordt.3 Dit complex ter nagedachtenis van de 
neoclassicistische beeldhouwer in diens geboortedorp op een heuvelflank in de 
Veneto omvatte bij zijn voltooiing in 1836 een monumentale grafkerk (de 
Tempio), een museum ingericht in het geboortehuis van de kunstenaar en een 
‘Gypsotheca’, een museum voor Canova’s originele gipsen, opgetrokken in de 
tuin achter het geboortehuis.4 (fig. 1) Deze aanwezigheid van een representatieve 
oeuvrecollectie markeert het begin van een fase van ‘voldragen’ 
kunstenaarsmusea. De museale presentatie van het oeuvre van de kunstenaar, 
hier als een volledige verzameling van de originele modellen van Canova’s 

                                                            
3 Het Canova-complex markeert volgens Hüttinger een nieuw soort kunstenaarshuis en 
kunstenaarscultus: “Beispielhaft bekundet sich in Possagno (wie wenig später in Kopenhagen mit dem 
Thorvaldsen-Museum) der Kult des Künstlers und der Kunst im Sinne des 19. Jahrhunderts. Er bringt 
eine bisher unbekannte “alt-neue” Kategorie von Künstlerhäusern hervor”. Hüttinger, "Künstlerhaus 
und Künstlerkult." p. 23. Ook Franz Rudolf Zankl schrijft in zijn studie van het personenmuseum het 
Canova-museumcomplex, samen met het Thorvaldsen- en het Ingres-museum, een pioniersrol toe in 
de ontwikkeling van het personenmuseum als dusdanig.  
4 Zie: Mario Guderzo, "Lo scultore abita qui. Antonio Canova a Possagno: una Casa, un Museo, 
un'Eredita per il Mondo," in Casa d'artisti. Tra universo privato e spazio pubblico: case di artisti adibite a 
museo [Atti del convegno] / Zwischen privatem Kosmos und öffentlichem Raum: Künstlerhaus-Museen. 
[Tagungsband], red. Anita Guglielmetti, Gianna A. Mina en Sylvie Wuhrmann, Quaderni del Museo 
Vincenzo Vela (Ligornetto: Museo Vincenzo Vela, 2011). Johannes Myssok, "The Gipsoteca of Possagno: 
from artist's studio to museum," in Sculpture and the museum, red. Christopher R. Marshall (Farnham, 
Surrey; Burlington, VT: Ashgate, 2011). 

28



 
 

beeldhouwwerk, houdt een belangrijk verschil in met de representatieve 
kunstenaarshuizen zoals sommige zelfbewuste kunstenaars als Mantegna of 
Rubens die sinds de renaissance bouwden en die postuum ook een zekere 
memoriaalfunctie konden vervullen – Vasari schrijft dat Michelangelo op het 
einde van zijn leven zijn woning in Firenze liet uitbreiden tot een representatief 
palazzo “per lasciare memoria di se”. 

Canova was al bij leven een succesvol en breed gevierd kunstenaar. 
Toen hij in 1819 uit Rome terugkeerde naar zijn geboortedorp Possagno om er 
in rood pauselijk uniform en met zijn verzamelde eremedailles om de hals de 
eerste steen te leggen van de grafkerk die hij aan zijn geboortedorp schonk, 
stond hij al bekend als “l’ultimo grande veneziano”.5 De roem die Canova bij 
leven kende gaf legitimiteit aan zijn oprichting van een eigen grafmonument. Na 
zijn dood in 1822 werden in verschillende Italiaanse steden 
herdenkingsplechtigheden ingericht, behalve in Rome, Venetië en Possagno ook 
in Udine, Asolo, Treviso, Firenze en Milaan. Possagno groeide voor een tijdje 
uit tot bedevaarsplek voor de herdenking van Canova, een ontwikkeling die 
Canova met de bouw van zijn grafkerk initieerde. De Tempio neemt het 
Romeinse Pantheon als model maar voegt er een porticus in Dorische orde aan 
toe waarvoor het Parthenon en de tempels van Paestum model staan. Canova’s 
graftombe bevindt zich links in de tempel, geflankeerd door een zelfportret en 
een portret van zijn halfbroer Giovanni Battista Sartori. Als uitvoerder van 
Canova’s testament had Sartori de Tempio laten voltooien maar ook nam hij 
zelf het initiatief om Canova’s geboortehuis als een persoonlijk museum in te 
richten. (fig. 2, 5) In het huis werd een collectie geschilderd werk van Canova, 
enkele tekeningen, en de volledige serie etsen van Canova’s sculpturaal oeuvre 
tentoongesteld – Canova gaf deze etsen zelf uit – maar ook gereedschap, 
eretekens, kledingstukken en andere memorabilia, het dodenmasker en een 
portret van Canova door Thomas Lawrence.6  

Sartori was het ook die het initiatief nam om de Gypsotheca aan het 
familiehuis toe te voegen om er de gipsen modellen die uit Canova’s Romeins 
atelier waren overgekomen een onderkomen te geven. (fig. 3, 4) Dit museum 
voor originele modellen – een inverse variant van de contemporaine plaster cast 
musea – werd gebouwd tussen 1831 en 1836 naar een ontwerp van Francesco 
Lazzari dat gelijkenissen vertoonde met de Galleria delle Statue van het Museo 

                                                            
5 Hüttinger, "Künstlerhaus und Künstlerkult." p. 23. Bätschmann, The artist in the modern world : the 
conflict between market and self-expression / Oskar Bätschmann; transl.: Eileen Martin. p. 83. 
6 Vanaf 1820 verschijnen meerdere Canova-monografieën, maar Canova zelf was tijdens zijn leven al 
begonnen met de uitgave van gravures van zijn werk. ———, The artist in the modern world : the conflict 
between market and self-expression / Oskar Bätschmann; transl.: Eileen Martin. p. 85.  
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Pio-Clementino.7 In deze in drie opeenvolgende secties gelede basilicale hal 
werd Canova’s volledige sculpturale productie door Sartori in een 
totaalcompositie georganiseerd. De grotere beelden kwamen op sokkels die voor 
de wanden staan of er uit groeien, met er boven de bas-reliëfs en de kleinere 
portretten en bustes op consoles in de tussenliggende wandvlakken. Dat zowel 
het Pantheon als het pauselijk museum model stonden voor verschillende 
onderdelen van dit project is interessant in het licht van de opgang die het 
publieke museum en het nationale pantheon op dat moment als instellingen 
maken, maar ook omwille van de manier waarop de dubbele aard van het 
kunstenaarsmuseum in die dubbele referentie leesbaar wordt.  

In de jaren waarin Canova zijn plan voor zijn Tempio in Possagno 
opvatte coördineerde hij zelf ook de verdere uitbouw van het Romeinse 
Pantheon van kunstenaarsmemoriaal tot een Pantheon voor Italië.  De Santa 
Maria ad Martyres, zoals de toenmalige naam van het als kerk gebruikte antieke 
monument luidde, was door de eeuwen al uitgegroeid tot een grafkerk voor 
kunstenaars. De traditie ging terug op Rafaels en Baldassare Perruzi’s keuze om 
in het Pantheon begraven te worden en werd door een in 1543 opgerichte 
confraterniteit van kunstenaars opgevolgd. Bij herschikkingen naar aanleiding 
van een restauratiecampagne van het interieur kregen de portretbustes en 
herdenkingsplaten later een nieuwe plaats los van de graven waar ze bijhoorden, 
waardoor de grafbeelden de betekenis van portretten kregen. Rond 1780 begon 
met de toevoeging van een portretbuste van Anton Raphael Mengs een nieuwe 
ontwikkeling waarbij de Santa Maria ad Martyres de betekenis kreeg van het 
Pantheon van Rome als kosmopolitisch en atemporeel centrum van de kunsten. 
“In the later eighteenth century, the various monuments that had accumulated 
in the Pantheon began to be considered as parts of an imaginary whole, 
embracing all the celebrated artists who had ever lived in Rome. Consequently, 
placing the bust of an artist who had recently died – such as Mengs – inside the 
Pantheon, could be regarded as the manifest promotion of a critical fortune, 
whilst placing the bust of a great artist of the past – such as Poussin – could be 
regarded as a deliberate act of compensation.”8 Vanaf 1809 coördineerde 
Canova – die onder de wisselende regimes in Rome verschillende 
administratieve topposities combineert – de uitbouw van het Pantheon tot een 

                                                            
7 Guderzo, "Lo scultore abita qui. Antonio Canova a Possagno: una Casa, un Museo, un'Eredita per il 
Mondo." p. 82. Bätschmann, The artist in the modern world : the conflict between market and self-expression 
/ Oskar Bätschmann; transl.: Eileen Martin. p. 85. 
8 Susanna Pasquali, "From the pantheon of artists to the pantheon of illustrious men: Raphael's tomb 
and its legacy," in Pantheons: Transformations of a Monumental Idea, red. Richard Wrigley en Matthew 
Craske, Subject/Object: New Studies in Sculpture (Aldershot: Ashgate, 2004). pp. 44-45. 
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Pantheon voor Italië.9 Toen paus Pius VII in 1820 een einde maakte aan 
Canova’s pantheon-project was de bouw van Canova’s eigen Tempio in 
Possagno al begonnen.10 Via de architecturale referentie aan het Pantheon 
verbond Canova zich alsnog met de Rafaelcultus die in 1820 naar aanleiding van 
de driehonderdste verjaardag van diens dood nog een recent hoogtepunt kende 
met talrijke herdenkingen in Europa.11 Alvorens Canova in Possagno begraven 
werd, werd zijn lichaam op macabere wijze opgedeeld om drie centra in de 
Canova-verering van relicten te voorzien. Canova’s hart werd begraven in het 
monumentaal grafmonument in de Santa Maria Gloriosa dei Frari in Venetië, 
zijn rechterhand werd in de Venetiaanse Accademia bewaard, tot het huidige 
museum enkele jaren geleden het relikwie uit zijn collectie verwijderde en het 
naar Possagno liet overbrengen.12 

Het feit dat de sculpturengalerij van de Vaticaanse musea model stond 
voor de Canova-gipsotheek die Sartori liet oprichten zegt mogelijks iets over de 
manier waarop de klassieke kunstopvatting voor een continuiteit zorgt tussen 
het opzet van de vroegste kunstenaarsmusea, het zich nog ontwikkelend project 
van  de publieke kunstmusea en het kunstonderwijs.13 De vroegste 
kunstenaarsmusea waren musea gewijd aan geroemde neo-classicistische 
kunstenaars als Canova, Berthel Thorvaldsen, Karl Friedrich Schinkel of Jean 
Auguste Dominique Ingres. Binnen de academische visie op de beeldende kunst 
kon het werk van deze kunstenaars als exemplarisch model dienen aangezien ze 
er in geslaagd waren het absolute klassieke ideaal dichter dan ooit te bereiken. 
“Zum Zeitpunkt ihrer Gründung sollten die Künstlerpersonalmuseen vor allem 
den jüngeren nachfolgenden Künstlern dienen,” stelt Franz Rudolf Zankl in dat 
verband. “Auch denjenigen, die nicht mehr das Glück hatten, Schüler der 
großen Meister werden zu können, wurde Gelegenheit geboten, an deren 
Gesamtschaffen zu lernen. (…) Mit den Personalmuseen der großen Künstler 

                                                            
9 Hij bestelde bij verschillende beeldhouwers in Rome portretbustes van illustri die hij zelf selecteert, 
van Dante en Giotto tot eigentijdse figuren waarbij Canova uiteindelijk ook zichzelf zou voegen. Ibid. p. 
48. 
10 Pius ordonneerde de verplaatsing van alle portretbustes naar een nieuwe afdeling van de Capitoleinse 
musea. Ibid. p. 49. 
11 Bätschmann, The artist in the modern world : the conflict between market and self-expression / Oskar 
Bätschmann; transl.: Eileen Martin. p. 86. 
12 In de Academie van Rome werd een schedel vereerd waarvan aangenomen werd dat het de schedel 
van Rafael was, tot het tegendeel in 1833 bewezen werd. De Canova-cultus lijkt dus ook hierin op die 
van Rafael, maar beide kunstenaarscultussen hebben wellicht als belangrijkste model de religieuze 
cultus van heiligenrelikwieën. Pasquali, "From the pantheon of artists to the pantheon of illustrious men: 
Raphael's tomb and its legacy." pp. 49-51. 
13 Ook het feit dat Canova onder Pius VII zelf nog inspecteur-generaal van de Kunsten en Musea was – 
Canova slaagde er in belangrijke topstukken uit het post-Revolutionaire Louvre naar Italië terug te halen 
– en het feit dat de nagelaten verzameling originele gipsen modellen nog voor ze hun definitieve 
onderkomen vonden al druk bezocht en bestudeerd werden kunnen op dergelijke verknopingen wijzen. 
Ibid. p. 46.  Zankl, "Das Personalmuseum. Untersuchung zu einem Museumstypus." p. 10. 
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des Klassizismus ist der Entwicklungshöhepunkt einer Kunsterneuerung 
markiert.”14 Gaandeweg zullen kunstenaarsmusea deze praktisch-educatieve 
oriëntatie verliezen. Het oorspronkelijk in 1844 in Schinkels Berlijnse 
dienstwoning geopende Schinkel-museum had bijvoorbeeld nauwelijks een op 
een bezoekerspubliek gerichte tentoonstellingsinrichting en bestond 
voornamelijk uit een op aanvraag consulteerbare collectie ontwerptekeningen.15 
Na verschillende omzwervingen van de Schinkel-collectie werd in 1931 op de 
honderdvijftigste verjaardag van Schinkel uiteindelijk in het Kronprinzessinen-
Palais het nieuwe Schinkel-museum geopend, als deel van de Nationalgalerie. De 
in mappen geordende verzameling ontwerptekeningen maakte toen plaats voor 
een tentoonstelling van een selectie gebouwontwerpen naast vooral tekeningen 
en schilderijen. De waardering van Schinkel als exemplarisch model was op dat 
moment unzeitgemäß geworden, terwijl musea zich ondertussen op een breed 
lekenpubliek richtten: „An die Stelle des unmittelbaren Lernens von den großen 
Künstlern trat die historische Würdigung ihres bedeutenden Schaffens. (…) An 
die Stelle der vorbildhaften Materialsammmlung für einen begrenzten 
Interessentenkreis war das Publikumsmuseum getreten.”16 
 

2. Beeldhouwers en de nagelaten verzameling gipsmodellen als oeuvre 
 
Onder de kunstenaarsmusea lijkt – zeker voor wat de negentiende-eeuwse 
gevallen betreft – een overwicht uit ‘beeldhouwersmusea’ te bestaan.17 Het 
museum door de beeldhouwer voorbereid en veelal ingericht in diens 
voormalige atelier wordt een vast ‘genre’. Als een typevoorbeeld geldt de tussen 
1862 en 1865 gebouwde en postuum als museum geopende kunstenaarsvilla van 
de realistische beeldhouwer Vincenzo Vela (1820-1891) in het Zwitserse 

                                                            
14 ———, "Das Personalmuseum. Untersuchung zu einem Museumstypus." p. 19. Ook Geneviève 
Lacambre stelt dat de vroegste kunstenaarsmusea opgericht waren vanuit een educatieve 
bekommernis voor jongere en toekomstige kunstenaars: “Il [Anders Zorn] avait ainsi - et ses diverses 
fondations pédagogiques en témoignent - le souci d'oeuvrer pour l'éducation des générations futures, 
comme la plupart des artistes qui, en voulant laisser groupés leurs peintures, leurs sculptures, leurs 
études et leurs instruments de travail, avaient entrepris de créer un musée pour leur oeuvre.” Lacambre, 
"Maison d'artiste, maison-musée." p. 7. 
15 Zankl, "Das Personalmuseum. Untersuchung zu einem Museumstypus." p. 16. 
16 Ibid. p. 20. 
17 Voor een inventaris van negentiende-eeuwse beeldhouwersmusea, zie Pingeot, "Les sculpteurs créent 
leur propre musée." Illustratief voor de gangbaarheid van het fenomeen beeldhouwersmuseum is ook 
de titel van een artikel over de ontstaansgeschiedenis van het Musée Bourdelle: Antoinette Le 
Normand-Romain, "Bourdelle, nouvel apôtre des musées de sculptures," in Actes du Colloque 
International: Les Musées, 150 ans après... Bulletin spécial des Amis du Musée Ingres (Montauban: 1993). 
Antoinette Le Normand-Romain spiegelt er Antoine Bourdelles streven naar een eigen museum aan het 
geval van Auguste Rodin bij wie Bourdelle lang gewerkt had. 
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Ligornetto.18 (fig. 6, 7) Vela liet bij zijn terugkeer uit Turijn naar zijn 
geboortedorp in de Ticino een villa bouwen waarin ook een gipsmuseum voor 
de belangrijkste modellen van zijn beeldhouwwerken ondergebracht diende te 
worden. De octoganale ruimte in het hart van de representatieve 
kunstenaarsvilla werd al sinds zijn opening in 1868 als pendant van Canova’s 
gipsotheek begrepen. De vergelijking had destijds vooral een cultuurpolitieke 
inslag, maar ze kan ook op de wandvullende opstelling van de modellen 
betrokken worden.19  

Een ander prominent voorbeeld is dat van Auguste Rodin die bij zijn 
overlijden in 1917 zijn oeuvre aan de staat naliet op voorwaarde dat deze het 
Hôtel Biron in een aan hem gewijd museum zou transformeren. Meerdere 
belangrijke modernistische beeldhouwers die werkzaam waren in Parijs, hebben 
net als Rodin vandaag hun eigen museum in de stad: Bourdelle, Maillol, Zadkine 
en Brancusi. Naar aanleiding van de eerste overzichtstentoonstelling van de 
collectie van de Fondation Alberto et Annette Giacometti in 2007 merkt een 
criticus zelfs op dat Giacometti een uitzondering vormt aangezien hij vandaag 
geen eigen museum in Parijs heeft.20 Zijn nalatenschap wordt door een stichting 
zonder eigen museum beheerd. 

Volgens het gevestigde historisch verhaal is het niet toevallig dat kort na 
de eeuwwisseling van 1800 het moderne fenomeen kunstenaarsmusea begon 
met musea voor beeldhouwers.21 De meest aangehaalde reden is de introductie 

                                                            
18 Pingeot noemt het Museo Vela het “modèle du genre”. Pingeot, "Les sculpteurs créent leur propre 
musée." p. 262. Het huis-museum van Vela staat niet alleen bekend als belichaming van het 
beeldhouwersmuseum, maar ook als een typevoorbeeld van de negentiende-eeuwse 
kunstenaarswoning van een gevestigd kunstenaar: “Auf schweizerischem Boden vergegenwärtigt das 
Museo Vincenzo Vela im Heimatort des Bildhauers, Ligornetto im Mendrisiotto, die “kanonische” 
Künstler-Behausung im Geiste des 19. Jahrhunderts.” Hüttinger, "Künstlerhaus und Künstlerkult." p. 26. 
Zie ook Marc-Joachim Wasmer, Museo Vela in Ligornetto. Das ehemalige Wohnatelier des Tessiner 
Bildhauers Vincenzo Vela, Schweizerische Kunstführer GSK (Bern: Bundesamt für Kultur, 2003). 
19 “Unmittelbar nach der Fertigstellung wurde das „Pantheon Vela“ gerühmt und als programmatisches 
Gegenstück zur Gipsotheca Canoviana in Possagno im Veneto verstanden. Vincenzo Velas Kunst 
bedeutete bekanntlich für die italienische Plastik die Befreiung vom internationalen Klassizismus 
Canovas, eine künstlerische Parteinahme für Italien.“ ———, Museo Vela in Ligornetto. Das ehemalige 
Wohnatelier des Tessiner Bildhauers Vincenzo Vela. p. 70. Bovendien had Vela’s monografisch pantheon 
ook betekenis als pantheon voor het Italiaanse Risorgimento, met standbeelden van Garibaldi en andere 
protagonisten uit de recente Italiaanse geschiedenis. 
20 Lieven Van Den Abeele, "L'atelier d'Alberto Giacometti," De Witte Raaf, nr. 131 (2008). Zie ook 
Valerie J. Fletcher et al., "L'atelier d'Alberto Giacometti: Collection de la Fondation Alberto et Annette 
Giacometti," (Paris: Centre Pompidou/Fondation Alberto et Annette Giacometti, 2007). 
21 Hüttinger, "Künstlerhaus und Künstlerkult."; Zankl, "Das Personalmuseum. Untersuchung zu einem 
Museumstypus."; Dario Gamboni, ""Musées d'auteur": les musées d'artistes et de collectionneurs 
comme oeuvres d'art totales," in Casa d'artisti. Tra universo privato e spazio pubblico: case di artisti adibite 
a museo [Atti del convegno] / Zwischen privatem Kosmos und öffentlichem Raum: Künstlerhaus-Museen. 
[Tagungsband], red. Anita Guglielmetti, Gianna A. Mina en Sylvie Wuhrmann, Quaderni del Museo 
Vincenzo Vela (Ligornetto: Museo Vincenzo Vela, 2011). Inleiding in Geneviève Lacambre, Maison 
d'artiste, maison-musée: l'exemple de Gustave Moreau : catalogue, Dossiers du Musée d'Orsay ; 12 (Paris: 
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van de technieken van het gipsen model en het gipsafgietsel sinds het eind van 
de achttiende eeuw. Volgens Francis Haskell bracht deze ontwikkeling 
beeldhouwers in de unieke positie waarbij ze in hun ateliers hun levenslange 
productie – “an almost complete range of their life’s output” – konden overzien, 
zodat de nalatenschap van een beeldhouwer doorgaans als basis kon dienen 
voor een collectie die het oeuvre kon tonen.22 Haskell voegt daar nog aan toe 
dat anders dan bij de nalatenschappen van schilders deze schetsmodellen niet 
gegeerd waren op de kunstmarkt, zodat de druk om de nagelaten studio-inhoud 
alsnog te versnipperen relatief beperkt was.23 Dario Gamboni ziet nog een 
andere reden voor de sleutelrol van beeldhouwersmusea in de ontwikkeling van 
het kunstenaarsmuseum: beeldhouwers zouden veel langer dan schilders nog 
afhankelijk blijven van opdrachten, zodat een museale presentatie van hun 
artistieke productie als autonoom oeuvre bij hen een veel grotere inzet had.24 
Architect Christian de Portzamparc, verantwoordelijk voor de uitbreiding van 
het Musée Bourdelle (1988-1992) situeert precies in dit vermogen van het 
museum om de productie van Bourdelle als autonome sculptuur aan te bieden, 
de inzet van zijn museumontwerp: 

 
Le bâtiment ne veut en rien évoquer l’architecture qui a accompagné ou 
accueilli cette sculpture. Car il faut voir aujourd’hui l’œuvre de Bourdelle 
dans son absolu. Il faut que le regard oublie un temps le contexte 
monumental, ornemental, institutionnel, et la commande sociale qui l’a 
vu naître et a été le prétexte à sa production, pour atteindre ici 
l’essentiel, une œuvre qui entre dans le poème unique et continu de la 
statuaire25 
 
 

                                                                                                                                             
Ministère de la culture et de la communication, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1987). 
Bätschmann, The artist in the modern world : the conflict between market and self-expression / Oskar 
Bätschmann; transl.: Eileen Martin; Haskell, "The Artist and the Museum." Voor een oplijsting van de 
inventarisatie van een vijftigtal negentiende-eeuwse musées de sculpteurs van Canova tot en met 
Bourdelle, zie Pingeot, "Les sculpteurs créent leur propre musée." 
22 Haskell, "The Artist and the Museum." p. 41. 
23 Ibid. p. 41. 
24 “[les musées d’artistes] permettent au visiteur d’appréhender cet oeuvre comme un tout cohérent et 
autosuffisant, indépendemment de la destination des oeuvres individuelles et de leur sort. Ce dernier 
point était d’une importance particulière pour les sculpteurs, soumis plus longtemps que les peintres 
aux aléas de la commande, et peux expliquer le rôle eminent qu’ils ont joué dans le développement des 
musées d’artiste, grâce aussi à l’usage du modèle de plâtre original.” Gamboni, ""Musées d'auteur": les 
musées d'artistes et de collectionneurs comme oeuvres d'art totales." p. 190.  
25 Christian de Portzamparc, 1993, geciteerd in Le Normand-Romain, "Bourdelle, nouvel apôtre des 
musées de sculptures." p. 61. 
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Volgens Francis Haskell echter stelde zich bij het begin van de 
negentiende eeuw het verlangen om het eigen werk als geheel voor het 
nageslacht bewaard te zien niet wezenlijk anders voor schilders dan voor 
beeldhouwers. Zelfs een succesvol schilder van het ancien régime als Fragonard 
keek volgens Haskell al aan tegen het vooruitzicht dat zijn werk vanwege de 
gewijzigde verzamelaarscultuur totaal verspreid zou worden. De nieuwe 
verzamelingen gingen immers niet meer van generatie op generatie over, maar 
werden bij de dood van een verzamelaar geveild. “When he died in 1806, (…) 
he can have had little idea of where most of his pictures were to be seen or 
whether they would be known at all to posterity other than through the medium 
of reproductive engravings.”26 De oplossing voor dit nieuwe probleem zou 
volgens Haskell het nieuwe museum voor eigentijdse kunst worden, met het 
Musée du Luxembourg als meest prominente voorbeeld: “the museum, in fact, 
became a patron and collector alongside the nobleman or private citizen rather 
than the king, but a collector whose collections would not be dispersed at 
auction houses or through the fortunes of war.”27 Haskell schrijft het verlangen 
om greep te houden op het overzicht van de eigen productie dus voornamelijk 
toe aan de wijzigingen in de verzamelaarscultuur tegen het einde van het ancien 
régime. Als nuancering bij dit verklaringsmodel wijst Haskell niettemin op het 
anachronistische geval van de zeventiende-eeuwse Claude Lorrain die in zijn 
Liber Veritatis tekeningen bijhield van zijn doeken die bij talrijke internationale 
eigenaren terecht kwamen. “Did Claude Lorrain, one wonders, have some 
doubts about the ultimate destiny of his work and might these doubts have 
contributed to the production of his Liber Veritatis – that musée imaginaire on 
paper of all his pictures which itself could have stimulated his great admirer 
Turner to collect together, and present to the nation, as much as possible of his 
own work?”28 Hoe dan ook konden de musea voor eigentijdse kunst wel uitzicht 
bieden op het publiek en permanent bewaard blijven van een of enkele werken, 
maar niet van het oeuvre van een kunstenaar. 

 

3. Schilders versus het Museum 

Joseph M. W. Turner (1775-1851) is wellicht de eerste schilder die via een 
testamentaire regeling het publieke museum als ultieme behoeder van zijn werk 
aanduidt. In de eerste versie van zijn testament in 1831 neemt Turner de 
bijzondere bepaling op dat hij aan de dan nog maar recent opgerichte National 

                                                            
26 Haskell, "The Artist and the Museum." p. 38. 
27 Ibid. p. 39. 
28 Ibid. p. 38. 
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Gallery in London twee van zijn schilderijen nalaat, Dido Building Carthage en The 
Sun Rising in a Mist, op voorwaarde dat deze werken een permanente plaats 
zouden krijgen tussen twee werken van Claude Lorrain, Seaport with the 
Embarkation of the Queen of Sheba en Landscape with the Marriage of Isaac and Rebecca 
(The Mill).  In 1833 voegt Turner de bepaling aan zijn testament toe dat het het 
zijn bijzondere wens is “to keep my pictures together” en in 1849 specificeert hij 
dat hij zijn afgewerkte doeken verzameld wil zien in een zaal of enkele zalen van 
de National Gallery die de naam ‘Turner Gallery’ moeten krijgen.29 Uiteindelijk 
kiest Turner dus, zoals nog wel meer kunstenaars hem zullen nadoen, voor de 
dubbele strategie om zowel in een belangrijke museumcollectie opgenomen te 
worden – in de kunstgeschiedenis – en om tegelijk het eigen oeuvre via museale 
weg samen te houden. John Ruskin die als uitvoerder van Turners nalatenschap 
optreedt, publiceert in 1857 zijn Notes on the Turner Gallery at Marlborough House, 
met daarin een beschrijving van zijn visie op het ideale Turner-Museum en met 
twaalf “general principles of good picture exhibitions.” In het vijfde principe 
claimt Ruskin dat het bij elkaar houden van het werk van elke kunstenaar een 
noodzaak is, zowel omwille van het genot van de kunst en om de ontwikkeling 
van een individuele kunstenaar te kunnen navolgen, begrijpen:  
 

It is of the highest importance that the works of each master should be kept 
together. No great master can be thoroughly enjoyed but by getting into 
his humour, and remaining long enough under his influence to 
understand his whole mode and cast of thought. The contrast of works 
by different masters never brings out their merits; but their defects: the 
spectator’s effort (if he is kind enough to make any) to throw his mind 
into their various tempers, materially increases his fatigue – and the 
fatigue of examining a series of pictures carefully is always great, even 
under the most favorable circumstances. The advantage thus gained in 
peace of mind and power of understanding, by the assemblage of the works 
of each master, is connected with another, hardly less important, in the 
light thrown on the painter’s own progress of intellect and methods of 
study.30 
 

Turners werk bevindt zich vandaag uiteindelijk grotendeels in twee van Londens 
meest prominente musea. De twee genoemde werken kregen, samen met enkele 
andere werken uit Turners nalatenschap, hun plek in de National Gallery terwijl 

                                                            
29 Ibid. p. 41. Zie ook David Jenkins, Clore gallery Tate gallery, Liverpool : James Stirling, Michael Wilford and 
associates  (London: Phaidon press, 1992). 
30 In: Edward Tyas Cook en Alexander Wedderburn, reds., The works of John Ruskin (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009). vol. 13. pp. 177-178. Mijn cursivering. 
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het overgrote deel van de zogenaamde Turner Bequest die meer dan dertig 
duizend items omvat, een onderkomen vond in Tate Britain. Pas in 1910 
voorzag een uitbreiding van Tate Britain de nalatenschap van eigen 
museumzalen: de Duveen Turner Gallery. Vanaf 1987 nam de Clore Gallery, 
een nieuwe uitbreiding door James Stirling ontworpen om er de Turner-collectie 
in onder te brengen, de titel van Turner Gallery over. (fig. 9) 

Twee andere te vermelden vroege kunstenaarsmusea voor schilders zijn 
het museum voor Wiertz in Brussel en dat voor Ingres in Montauban. Beide 
gevallen tonen nog enkele andere variaties in de onderhandelingen tussen 
kunstenaar en officiële instanties, het procedé dat volgens Zankl in de tweede 
helft van de negentiende eeuw de regel wordt bij de oprichting van 
kunstenaarsmusea. De Belgische romantische schilder Antoine-Joseph Wiertz 
(1806-1865) slaagde er in om in 1850 een deal te maken met de jonge Belgische 
staat. Deze laatste zou voor Wiertz in Brussel een groot Atelier-Temple-Musée 
bouwen – een moderne baksteen- en staalconstructie die zich aan de buitenkant 
echter als een pittoreske ruïne toont – en in ruil hiervoor zou Wiertz drie 
monumentale werken nalaten in zijn atelier dat later tot museum omgevormd 
zou kunnen worden.31 (fig. 10, 11) Uiteindelijk liet Wiertz in 1865 zijn volledige 
oeuvre na, althans afgezien van de talrijke portretten die hij had geschilderd 
“pour la soupe”. Terwijl Wiertz zelf de initiatiefnemer was van alle 
opeenvolgende onderhandelingen met de Belgische overheid, kwam het initatief 
in het geval van het Musée Ingres hoofdzakelijk van de stedelijke overheid van 
Ingres’ geboortestad Montauban. Met een reeks diplomatieke “manoeuvres” 
vanaf 1851 waarbij Ingres’ leerling Armand Cambon een sleutelrol speelde, 
slaagde de stad er in om eerst enkele kleinere schenkingen en uiteindelijk Ingres’ 
volledige legaat te bekomen.32 Na de ontvangst van de Ingres-nalatenschap 
veranderde het lokale ‘Musée de peinture’ zijn naam in ‘Musée Ingres’. Het 
legaat omvatte voornamelijk een belangrijke collectie schilderijen en duizenden 
tekeningen, maar ook Ingres’ verzameling kunstwerken en kopieën van andere 
kunstenaars, zijn collecties antiquiteiten en etsen, en een fonds aan memorabilia 

                                                            
31 Brita Velghe, "Het Wiertzmuseum, ontstaan en institutionalisering van een museum," in De Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België : twee eeuwen geschiedenis, red. Michèle Van Kalck (Tielt: Lannoo, 
2003). Bart Verschaffel, "'M. Wiertz se créa un musée': kunst en politiek in het 'geval' Antoine Wiertz 
(1806-1865)," De Witte Raaf 24, nr. 144 (2010). Dominic-Alain Boariu, "Une Sixtine démente: le Musée 
Antoine Wiertz," in Casa d'artisti. Tra universo privato e spazio pubblico: case di artisti adibite a museo [Atti 
del convegno] / Zwischen privatem Kosmos und öffentlichem Raum: Künstlerhaus-Museen. [Tagungsband], 
red. Anita Guglielmetti, Gianna A. Mina en Sylvie Wuhrmann, Quaderni del Museo Vincenzo Vela 
(Ligornetto: Museo Vincenzo Vela, 2011). 
32 Chantal Georgel, "Le musée Ingres de Montauban, mémorial de l'artiste," in La Jeunesse des musées : 
les musées de France au XIXe siècle : Paris, Musée d'Orsay, 7 février-8 mai 1994, red. Chantal Georgel 
(Paris: [Musée d'Orsay] : Editions de la réunion des musées nationaux : Diffusion, Seuil, 1994). p. 265. 
Jean-Michel Garric, Le Musée Ingres de Montauban  (Albias: Editions Le Mont du Saule, 1993). 
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die aan de toekomstige generaties “la biographie idéale de monsieur Ingres” 
zouden overbrengen.33  

 

4. Kunstenaarscultus als staatsaangelegenheid 
 
De oprichting van een Bertel Thorvaldsen-museum in Kopenhagen tussen 1830 
(eerste versie van Thorvaldsens testament) en 1848 (opening van het museum) 
is bijna gelijktijdig met de ontwikkelingen in Possagno en ook inhoudelijk loopt 
het Thorvaldsenianum op vele vlakken parallel. Bertel Thorvaldsen (1770-1844), 
een internationaal gevierde neo-classicistische beeldhouwer bekomt in zijn 
geboorteplaats een monumentaal eigen museumgebouw waar de uit Rome 
overgebrachte gipsmodellen een overzicht van het oeuvre tonen. In navolging 
van zijn wens is de Deense kunstenaar begraven in de binnenkoer van zijn 
museum, “to be sure they would safeguard my works”.34 (fig. 8) Dat het 
museum-mausoleum opgericht en gedragen werd door de Deense staat in 
uitwerking van een regeling die Thorvaldsen zelf nog onderhandeld had is 
echter wel een significant verschil met de Gipsotheca Canoviana.35 Het 
Thorvaldsen-museum had als eerste openbaar museum van Denemarken en 
toegewijd aan een nationale kunstenaarsheld ook een grote cultuurpolitieke 
betekenis. Het was nog in de stijgers gezet onder de absolutistische monarchie 
maar ging open kort na de liberalisering van Denemarken tot een 
grondwettelijke monarchie.36 
 Als veel later de Noorse, Nederlandse, Franse en Belgische overheden in 
hun hoofdstad een nationaal museum openen voor Munch (open sinds 1963), 
voor Van Gogh (1973), Picasso (1985) en Magritte (2009), ligt in geen van de 
gevallen een rechtstreekse onderhandeling tussen kunstenaar en nationale 
overheid aan de basis van deze oprichtingen, maar speelt wel ook telkens het 

                                                            
33 Georgel, "Le musée Ingres de Montauban, mémorial de l'artiste." p. 266. 
34 Bente Lange, Thorvaldsen's Museum. Architecture - Colours - Light  (Copenhagen: Danish Architectural 
Press, 2002). p. 71. 
35 Het Canova-museum werd slechts een publieke instelling na Sartori’s dood in 1853. Haskell, "The 
Artist and the Museum." p. 40. 
36 Ook de totstandkoming van het Wiertz-museum blijkt – op een complexe wijze – nauw verbonden te 
zijn geweest met de zoektocht van de jonge Belgische staat naar het gepaste cultuurpolitieke format 
om gemeenschapskunst te sponsoren. Voor “het geval Wiertz” – het feit dat een kunstenaar en een 
oeuvre waarover in de eigen tijd al een scherp kritisch oordeel bestond toch officiële erkenning en steun 
kon krijgen, waaronder uiteindelijk ook een persoonlijk museum – voert Bart Verschaffel een dubbele 
verklaring aan. Hij wijst enerzijds op het persoonlijk netwerk van Wiertz waardoor hij op voorspraak 
steun kon vinden bij de liberale regeringsleden. Anderzijds lijkt de jonge Belgische staat nog op zoek 
geweest te zijn naar de juiste invulling van ‘publieke kunst’. In Wiertz en zijn kolossale uitvoeringen van 
klassieke kunst werd het tegendeel van ‘huiskunst’ gevonden, en werd ‘publieke kunst’ ingevuld als 
klassieke kunst – de kunst van het museum – maar zonder persoonlijk opdrachtgeverschap. Verschaffel, 
"'M. Wiertz se créa un musée': kunst en politiek in het 'geval' Antoine Wiertz (1806-1865)." 
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argument dat een kunstenaarsmuseum gewijd aan het werk van de betroffen 
kunstenaars met internationale weerklank zal bijdragen tot de nationale culturele 
uitstraling. 
 

5. Reconstructies van Oude Meesters-huizen 

Deze memorialiseringslogica waarbij kunsthistorisch geconsacreerde 
kunstenaars gerecupereerd worden als voorwerp van een lokale of nationale 
cultuurhistorische trots, manifesteert zich initieel echter voornamelijk in een 
reeks reconstructies van historische kunstenaarshuizen. Het fenomeen moet niet 
zozeer geassocieerd worden met de tot hiertoe genoemde kunstenaarsmusea 
doorgaans opgericht op basis van een kunstenaarsnalatenschap, maar eerder met 
het gelijktijdig, en zelfs oudere, fenomeen van de reconstructies en 
musealiseringen van de woningen van historische schrijvers als Shakespeare in 
Stratford, en Goethe in Weimar, Frankfurt en Rome.37 De belangrijkste 
voorbeelden zijn het Dürerhaus in Nürnberg waarvan de musealisering in 1825 
begon met de aankoop van het voormalige woonhuis van de kunstenaar door de 
stedelijke overheid, het Casa Natale di Raffaello in Urbino (in 1873 aangekocht 
door de Accademia Raffaello), het Casa del Greco in Toledo (open sinds 1911), 
het Rembrandthuis in Amsterdam (open in 1911) en het Rubenshuis in 
Antwerpen (open in 1946).38 (fig. 12, 13) In het geval van El Greco en 

                                                            
37 Zie Michael Rosenthal, "Shakespeare's Birthplace in Stratford: Bardolatry Reconsidered," in Writers' 
Houses and the Making of Memory, red. Harald Hendrix (New York: Routledge, 2008). Bodo Plachta, 
"Remembrance and Revision: Goethe's Houses in Weimar and Frankfurt," in Writers' Houses and the 
Making of Memory, red. Harald Hendrix (New York: Routledge, 2008). Dorothee Hock, "Goethe's Home 
in the 'First City of the World': The Making of the Casa di Goethe in Rome," in Writers' Houses and the 
Making of Memory, red. Harald Hendrix (New York: Routledge, 2008). Harald Hendrix situeert het 
ontstaan van dit moderne literair toerisme met gememorialiseerde schrijvershuizen als brandpunten in 
het onstaan van een Petrarca-cultus in de eerste helft van de zestiende eeuw. Tussen 1540 en 1550 
neemt Petrarca’s voormalig huis in Arquà de plaats in van zijn graf als belangrijkste bestemming voor 
Petrarca-pelgrims en wordt het uitgebouwd tot een herinneringsplek door de toenmalige eigenaar, 
Paolo Valdezocco, die het huis laat decoreren met fresco’s die onder meer portretten van Petrarca en 
Laura bevatten, maar ook illustraties van episodes uit Petrarca’s Trionfi. Harald Hendrix, "The Early 
Modern Invention of Tourism: Petrarch's Houses in France and Italy," in Writers' Houses and the Making 
of Memory, red. Harald Hendrix (New York: Routledge, 2008). 
38 Het Casa Buonarroti in Firenze, postuum ingericht als een geniemonument door Michelangelo’s erven 
in een pand dat de kunstenaar nauwelijks bewoonde, kan omwille van enkele aspecten aan deze rij 
toegevoegd worden, maar verschilt er in belangrijke aspecten van, zowel op ideologisch als op 
iconografisch vlak. Zankl noemt Casa Buonarotti “eine Vorform des Künstler-Personalmuseums”. Zankl, 
"Das Personalmuseum. Untersuchung zu einem Museumstypus." p. 9 en verder. Zie ook Marc-Joachim 
Wasmer, "Die Casa Buonarroti in Florenz, ein Geniedenkmal für Michelangelo," in Künstlerhäuser von der 
Renaissance bis zur Gegenwart, red. Eduard Hüttinger (Zürich: 1985). Zita Stutz, "Die Residenz des 
Malerfürsten Rubens in Antwerpen und das vornehme Bürgerhaus Rembrandts in Amsterdam," in 
Künstlerhäuser von der Renaissance bis zur Gegenwart, red. Eduard Hüttinger (Zürich: 1985). Paul 
Huvenne, "Het Rubenshuis van Rubens' huis tot Museum," Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 26, nr. 4 
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Rembrandt ging daar een radicale moderne herwaardering van hun artistiek 
belang aan vooraf. De inrichting ervan bewees zich telkens als een grote 
uitdaging aangezien de reconstructie en musealisering van deze panden pas 
eeuwen na de dood van de Oude Meesters gebeurde, en aangezien er bij de 
oprichting – met uitzondering van het Casa del Greco – geen belangrijke werken 
ter beschikking waren om tentoon te stellen. Ze berustte soms meer op fantasie 
dan op historische getrouwheid, en ze werd sindsdien typisch meerdere malen 
aangepast en overgedaan. Kenmerkend voor de memorialiseringslogica 
waarbinnen deze reconstructies passen is het feit dat ze vaak samenvallen met 
belangrijke herdenkingsjaren van de betroffen kunstenaars. Zo werd het 
voormalige huis van Dürer drie jaar voor de feestelijkheden ter nagedachtenis 
van Dürers driehonderdste sterfjaar in 1828 aangekocht. De stad Amsterdam 
verwierf Rembrandts woning aan de Breestraat in het Rembrandtjaar 1906. De 
sinds 1880 al bestaande plannen om het Rubenshuis te verwerven kregen 
nieuwe aandacht in de nasleep van de Antwerpse herdenking van de 350ste 
verkaardag van Rubens’ geboorte in 1927. Uiteindelijk werd de stad pas eigenaar 
van het huis in 1937 en bleek de beoogde opening van het gereconstrueerde 
Rubenshuis in 1940 – driehonderd jaar na Rubens’ sterfjaar – onhaalbaar. Het 
Rubenshuis opende in 1946, maar wel op 21 juli, de nationale feestdag. 

De oorspronkelijke locatie is veelal het historisch meest authentieke 
onderdeel van deze vroegste gereconstrueerde historische huizen. Net 
omgekeerd wordt in een recentere traditie van atelierreconstructies op verplaatsing niet 
de locatie maar wel de historische inboedel van het kunstenaarsatelier als een 
stijlkamerachtig interieur bewaard. De ateliers van de beeldhouwers François 
Pompon, Constantin Brancusi, Henri Bouchard, en Eduardo Paolozzi en de 
schilders Francis Bacon, Piet Mondriaan en Giorgio Morandi werden – soms 
tijdelijk – gereconstrueerd in (in de nabijheid van) een museum. (fig. 14, 15) 
Daar hebben ze vooral belang als document. De verplaatsing naar een museum 
in een andere stad kan echter ook onderdeel kan zijn van een memoriale 
verankering van de betreffende kunstenaar in de stad waar het museum 
gevestigd is. Twee voorbeelden hiervan zijn het gereconstrueerde Parijse atelier 
van Mondriaan in het Mondriaanhuis – geboortehuis van de kunstenaar – in 
Amersfoort en het gereconstrueerde Londense atelier van Bacon in de Hugh 
Lane Gallery in Dublin, Bacons geboortestad. 
 
 
 

                                                                                                                                             
(1997-1988); Hans Cools, "Antwerpen: het Rubenshuis. Hoe artistieke grootheid wordt opgeroepen," in 
België, een parcours van herinnering, red. Johan Tollebeek et al. (Amsterdam: Bakker, 2008). 
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6. Maisons d’artistes 

Behalve deze museale reconstructies van de woningen van Oude Meesters, 
ontstaat op het einde van de negentiende eeuw ook het fenomeen van 
kunstenaarsmusea die voortkomen uit nagelaten kunstenaarswoningen van 
enkele welgestelde kunstenaars die hun atelierwoningen inrichtten om hun 
kunstenaarschap te ensceneren. De bekendste voorbeelden betreffen de 
gemusealiseerde kunstenaarsvilla’s van de Munchense “Malerfürsten” Franz 
Lenbach (1836-1904) en Franz Stuck (1863-1928).39 De succesvolle 
portretschilder Lenbach liet tussen 1887 en 1891 in de rand van München een 
ateliergebouw en een woongebouw bouwen, met elkaar verbonden naar het 
voorbeeld van Rubens’ stadspaleis en van het kunstenaarshuis met pronkatelier 
van zijn tijdgenoot Hans Makart (1840-1884) in Wenen. De op renaissance- en 
barokvoorbeelden van de villa suburbana geïnspireerde gebouwen werden door 
Lenbach bijzonder eclectisch ingericht met authentieke en nagemaakte 
historische verzamelobjecten. Ze werden geregeld ook voor bezoekers open 
gesteld. Het hoogtepunt van een bezoek aan het Lenbachhaus vormde het 
“Museumsatelier” waarin Lenbach met gaslampen opgesteld achter Japanse 
parelgordijnen een diffuus licht creëerde dat de werking van zijn gouden 
schilderijenkaders versterkte. (fig. 16.) Zijn eigen werk was er opgehangen 
tussen Rubens-kopieën en tussen de twee schilderijen van Titiaan die Lenbach 
bezat.40 De Villa Stuck werd door de symbolistische kunstenaar zelf ontworpen 
als een Gesamtkunstwerk met een sterke neo-classicistische en Jugendstil-inslag. 
De helft van de vertrekken op de gelijkvloerse en op de eerste verdieping 
werden ingenomen door een circuit van representatieve ontvangstruimtes, met 
als hoogtepunt het atelier op de eerste verdieping. Daar was de blikvanger het 
zogenaamde Sünde-Altar, een aediculum opgebouwd rondom Stücks 
belangrijkste symbolistische werk, Die Sünde. Ook in de meeste andere kamers 
had Stück (kopieën van) eigen werk in de architectuur geïntegreerd. 
 Afgezien van de ingebruikname als museum, respectievelijk vanaf 1924 
en 1968, beperkt het museale karakter van beide kunstenaarsvilla’s zich tot een 

                                                            
39 Martin Schnöller, "Malerfürsten im 19. Jahrhundert: Hans Makarts Atelier in Wien, die Villen von 
Franz Lenbach und Franz Stuck in München," in Künstlerhäuser von der Renaissance bis zur Gegenwart, 
red. Eduard Hüttinger (Zürich: 1985). Zie ook het hoofdstuk “München im 19. Jahrhundert” in Christine 
Hoh-Slodczyk, Das Haus des Künstlers im 19. Jahrhundert  (München: Prestel, 1985). en Isabel Haupt, 
"Historische Zustände, weiterbaute Geschichte und neue Ansprüche: Museale Transformationen der 
Villen Münchner Malerfürsten," in Casa d'artisti. Tra universo privato e spazio pubblico: case di artisti 
adibite a museo [Atti del convegno] / Zwischen privatem Kosmos und öffentlichem Raum: Künstlerhaus-
Museen. [Tagungsband], red. Anita Guglielmetti, Gianna A. Mina en Sylvie Wuhrmann, Quaderni del 
Museo Vincenzo Vela (Ligornetto: Museo Vincenzo Vela, 2011). 
40 ———, "Historische Zustände, weiterbaute Geschichte und neue Ansprüche: Museale 
Transformationen der Villen Münchner Malerfürsten." p. 132. 
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zelf-enscenering van de kunstenaar via zijn woon- en werkplek gericht op een 
eigentijds publiek van klanten en opdrachtgevers, collega-kunstenaars en critici, 
en als maatschappelijk statussymbool. Het representatief vertoon van Lenbach 
en Stuck was met name niet gericht op de creatie van een postuum 
kunstenaarsmuseum waarin eigen leven en werk gedocumenteerd wordt, zoals 
bij de Parijse symbolist Gustave Moreau (1826-1898). Ook de postume 
initiatieven om de kunstenaarswoningen als museum in gebruik te nemen waren 
niet gericht op het realiseren van musea gewijd aan leven en werk van Lenbach 
en Stuck respectievelijk: het Lenbachhaus werd in 1924 door de stad München 
aangekocht om er de Städtische Galerie in onder te brengen en Lenbach werd in 
de volgende decennia een steeds marginaler onderwerp in het verschillende 
malen uitgebreide museum; de Villa Stuck werd in 1968 geopend als 
architecturaal totaalkunstwerk. Toch hebben de kunstenaarswoningen van 
Lenbach en Stuck en die van Moreau gemeenschappelijk dat ze verwant zijn aan 
een bredere laat-negentiende-eeuwse burgerlijke wooncultuur waarin de 
bewoner-verzamelaar zijn identiteit in het wooninterieur ensceneert. Dit 
resulteert tussen 1890 en 1940 in een golf van nieuwe verzamelaars(huis)musea, 
met onder de meest prominente voorbeelden het Musée Condé in het kasteel 
Chantilly niet ver buiten Parijs, het Musée Jacquemart-André (Parijs) en het Casa 
Bagatti Valsecchi (Milaan), het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston en 
de Frick Collection in New York.41 
 Ondanks alle verschillen is de pas opnieuw voor het publiek open 
gestelde New Yorkse loftwoning van Donald Judd op 101 Spring Street te 
begrijpen binnen deze traditie van kunstenaars-verzamelaarswoningen. Het 
negentiende-eeuws industriëel pand met een gietijzeren constructie dat Judd in 
1968 aankocht, renoveerde, bewoonde en waarin hij zijn verzameling met eigen 
werk en werk van collega-kunstenaars installeerde is dan ook een musée d’auteur 
in alle betekenissen van het begrip.42  
 

                                                            
41 Voor een uitgebreider overzicht van het fenomeen en een interpretatie ervan vanuit het oogpunt van 
self-fashioning-mechanismen, zie Anne Higonnet, "Self-Portrait as a Museum," RES: Anthropology and 
Aesthetics, nr. 52 (2007). Anne-Doris Meyer, "Les modèles du musée du collectionneur," in De 
nouveaux modèles de musées? Formes et enjeux des créations et rénovations de musées en Europe XIXe-XXIe 
siècles, red. Anne-Solène Rolland en Hanna Murauskaya (Paris: L'Harmattan, 2008). 
Verzamelaarswoningen worden op het einde van de negentiende eeuw bovendien ook soms als 
‘maisons d’artistes’ opgevat, onder meer door de critici-broers Goncourt. Zie Claire O'Mahony, "La 
Maison d'un Artiste: the Goncourts, Bibelots and Fin de Siècle Interiority," in Writers' Houses and the 
Making of Memory, red. Harald Hendrix (New York: Routledge, 2008).  
42 Donald Judd, Peter Noever en Rudolf Herman Fuchs, Donald Judd, architecture = Donald Judd, 
Architektur, Rev. and expanded ed. (Ostfildern-Ruit/Portchester: Hatje Cantz/Art Books International, 
2003). Voor het begrip musée d’auteur, zie Gamboni, ""Musées d'auteur": les musées d'artistes et de 
collectionneurs comme oeuvres d'art totales." 
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7. Musea bij leven van de kunstenaar 

In 1972 merkt Franz Rudolf Zankl op dat de opening van een museum gewijd 
aan Pablo Picasso in het kasteel van Antibes in 1966 mogelijks het begin inluidt 
van een nieuw soort ‘levende kunstenaarsmusea’: “Ihm ist shon zu Lebzeiten ein 
Museum eingerichtet worden, in dem ihm sogar ein Atelier zur Verfügung 
stand. (…) Es ist eine völlig neue Erscheinung, daß sich der tätige Künstler 
selbst in einen öffentlich institutionalisierten Museumszusammenhang 
einordnen läßt.”43 Zankl laat het voorkomen alsof het Musée Picasso Antibes 
opgericht werd als kunstenaarsmuseum waarin niet alleen het werk van Picasso 
een plaats kreeg, maar ook de levende kunstenaar zelf in het museum een 
(werk)plek kreeg. De chronologie van de feiten nuanceert echter deze 
vermeende musealisering van Picasso: toen Picasso in 1946 een deel van het 
kasteel als werkplek ter beschikking gesteld werd, was het Chateau Grimaldi nog 
geen kunstenaarsmuseum maar een historisch-archeologisch museum. De in het 
kasteel geproduceerde en aan de stad in depot gegeven werken worden in 1947 
wel opgehangen en als een Picasso-zaal geopend. Pas in 1966 echter neemt het 
museum de naam Musée Picasso aan. (fig. 17) 
 Een museum dat radicaal de kunstenaar aan het werk tentoonstelt, zoals 
Zankl suggereert, wordt met het Musée Picasso Antibes dus nog niet 
gerealiseerd. Toch markeert dit museum samen met nog enkele contemporaine 
kunstenaarsmusea een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de 
kunstenaarsmusea. Voordien bleef een geval als dat van Thorvaldsen waarbij 
nog bij leven van de kunstenaar een persoonlijk museum voor diens werk 
gebouwd wordt immers hoogst uitzonderlijk. Nieuwe kunstenaarsmusea werden 
in de regel postuum opgericht, meestal op basis van een 
kunstenaarsnalatenschap die al dan niet door de kunstenaar voorbereid was met 
een museale bestemming voor ogen. Dit verandert met het Picasso-museum in 
Antibes (1966), met de daar aan voorafgaande openingen van het Musée Matisse 
(1952, Le Cateau-Cambrésis) en het Museu Pablo Ruiz Picasso (1963, 
Barcelona), en enkele latere openingen als die van het Musée National Message 
Biblique Marc Chagall (1973, Nice) en het Museu Miró (Barcelona, 1976).44 Het 
merendeel van de oprichtingen van nieuwe kunstenaarsmusea gebeurt nog 
steeds postuum, maar de opening van kunstenaarsmusea bij leven van de 
kunstenaar is niet langer echt uitzonderlijk. Enkele meer recente voorbeelden 
zijn de openingen van de Fundació Antoni Tàpies (Barcelona, 1990), de Cy 

                                                            
43 Zankl, "Das Personalmuseum. Untersuchung zu einem Museumstypus." p. 67. 
44 Het Chagall-museum in Nice was dus oorspronkelijk niet als een klassiek monografisch museum 
opgevat, maar als een museum om de in 1966 aan de staat geschonken cyclus Le Message Biblique te 
huisvesten. 
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Twombly Gallery als onderdeel van de Menil Collection (Houston, 1995), Casa 
das Histórias voor het werk van Paula Rego in Caiscais (2009). In 2013 nog zal 
Pierre Soulages getuige zijn van de opening van zijn Musée Pierre Soulages in 
het Zuid-Franse Rodez. Twee voorbeelden uit eigen land zijn het Roger 
Raveelmuseum (Machelen-aan-de-Leie, 1999) en het Panamarenkohuis 
(Antwerpen, 2013). 

Onder de bij leven van de kunstenaars geopende musea valt een 
subgroep aan te wijzen van musea die door de kunstenaars zelf als een eigen 
artistiek project opgevat zijn en die een bijkomende invulling geven aan Dario 
Gamboni’s begrip ‘musée d’auteur’. Zo is er het Dalí Theater-Museum in 
Figueres (geopend in 1974), de Fondation Vasarély in Aix-en-Provence (1976), 
de Ex Seccatoi, voormalige tabaksdrogerijen waarin Alberto Burri een aantal 
schilderijencycli installeerde (1990), of Jean Dubuffets Closerie en Villa Falbala in 
Périgny-sur-Yerres, gebouwd tussen 1971 en 1973 om er het Cabinet Logologique 
in onder te brengen, vandaag beheerd als onderdeel van de Fondation 
Dubuffet.45 (fig. 18) In deze gevallen wordt het kunstenaarsmuseum ook een 
werk van de kunstenaar. Deze kunstenaarsmusea schuiven twee formats ineen: 
enerzijds de reguliere kunstenaarsmusea die het werk van een kunstenaar 
bewaren en tentoonstellen, en anderzijds die kunstwerken waarin het museum 
als een artistiek format gebruikt wordt. Typevoorbeelden van dergelijke artists’ 
museums zijn Herbert Distels Museum of Drawers (1970-1977) of Claes Oldenburgs 
Mouse Museum (1965-1977) en de talrijke fictionele musea van Marcel 
Broodthaers bij wie de artistieke verwerking van museale formats behalve een 
poëtische ook een institutie-kritische inzet heeft.46 Marcel Duchamps boîte-en-
valise-project is een voorloper van het genre en meteen ook een van de weinige 
artists’ museums die ook een monografisch karakter hebben. Duchamps Boîte-en-
valise moet dan ook wellicht niet in de eerste plaats gelezen worden als een mock-
up museum, een vorm van institutionele kritiek op de museale recuperatie van de 
avant-garde – dergelijke lezing gaat immers voorbij aan de autoriserende 
dimensie van Duchamps eigen oeuvre via de installatie in dit portable museum.47 

                                                            
45 Zie Daniel Abadie, Dubuffet as architect  (Paris: Hazan, 2011). 
46 De term artists’ museums voor deze kunstwerken die formats van het museum gebruiken, neem ik 
over van Victoria Newhouse’s hoofdstuk “The Museum as Subject Matter: Artists’ Museums and their 
Alternative Spaces” inVictoria Newhouse, Towards a new museum  (New York (N.Y.): Monacelli press, 
1998). Zie ook Peggy Gale en A. A. Bronson, Museums by artists  (Toronto: Art Metropole, 1983). 
Kynaston McShine, The museum as muse : artists reflect  (New York (N.Y.): Abrams, 1999). Ellen 
Markgraf, "Die Wandlung des Künstlerateliers - Von dem Ort der Inszenierung zu der Inszenierung des 
Ortes," in Atelier und Dichterzimmer im neuen Medienwelt. Zur aktuellen Situation von Künstler- und 
Literaturhäusern, red. Sabiene Autsch, Michael Grisko en Peter Seibert (Bielefeld: Transcript Verlag, 
2005). 
47 Benjamin H.D. Buchloh, "The museum fictions of Marcel Broodthaers," in Museums by artists, red. 
Peggy Gale en A. A. Bronson (Toronto: Art Metropole, 1983). Zie ook T.J. Demos’ kritiek op Buchlohs 
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Met de productie en gedoseerde distributie van zijn verschillende series Boîtes en 
de twintig Boîtes-en-valise tussen 1941 en 1968 nam Duchamp namelijk op een 
radicale manier de receptie in handen van zijn artistieke productie die op dat 
moment schijnbaar afgesloten was.48 Het overgrote deel van Duchamps 
productie was door het bevriende koppel Louise en Walter Arenberg verzameld 
en was dus lang weinig zichtbaar. De uitgave van de dozen met de inscriptie 
“De ou par…” met telkens een volledige set miniatuur-replica’s van 69 van 
Duchamps belangrijkste werken waren niet alleen een manier om Duchamps 
oeuvre zichtbaarheid te geven. Ze bekrachtigden Duchamps productie ook als 
een betekenisvol geheel  en schoven door de precieze positionering van de 
miniatuurwerken ook een lectuur van het geheel naar voor. Bij Duchamps boîtes 
wordt dan ook al duidelijk dat niet alleen het museum, maar ook het oeuvre van 
een kunstenaar zelf een artistiek project wordt. 
 

8. Kunstenaarsstichtingen en blockbuster-kunstenaarsmusea  

De museum boom die zich sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw in de Atlantische 
wereld manifesteert en die tot op vandaag lijkt aan te houden is een fenomeen 
dat ook talrijke nieuwe oprichtingen en vernieuwingen van bestaande 
kunstenaarsmusea omvat. Ook kunstenaarsmusea voorzien net als andere 
soorten musea steden van leisure-infrastructuur, van iconische architectuur en 
dus van imageability, en van katalysatoren voor stedelijke 
herontwikkelingsprojecten.49 Ten opzichte van algemene kunstmusea kunnen 
kunstenaarsmusea behalve de naam van een bekend architect bovendien ook de 
naam en faam van een kunstenaar mobiliseren om de ‘merkidentiteit’ van een 
stad in het tijdperk van de post-industriële economie aan te scherpen. De 
inschakeling van musea en iconische museumarchitectuur voor 
stadsherontwikkeling en stadsmarketing, de groeiende invloed van commerciële 
logica’s binnen het museummanagement, de verschuiving van een vaste 
presentatie van de eigen collectie naar meer tijdelijke 
tentoonstellingsevenementen – al deze ontwikkelingen die de museumwereld in 
de afgelopen decennia kenmerken gaan ook op voor talrijke kunstenaarsmusea. 
Dit geldt ook voor de globale verspreiding van het fenomeen kunstenaarsmusea. 
Enkele Latijns-Amerikaanse en Aziatische voorbeelden van kunstenaarsmusea 
die de afgelopen jaren open gingen zijn het Ibere Camargo Museum in Porto 

                                                                                                                                             
eenzijdige interpretatie in T.J. Demos, "Duchamp's Boîte-en-valise: Between Institutional Acculturation 
and Geopolitical Displacement," Grey Room, nr. 8 (2002). 
48 Zie Ecke Bonk, Marcel Duchamp The Portable Museum  (London: Thames and Hudson, 1989). 
49 Luca Basso Peressut en Marguerite Pozzoli, Musées : architectures 1990-2000  (Arles: Actes 
Sud/Motta, 1999). p. 41.  
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Allegre (2008) (fig. 19, 20), La Tallera Siqueiros in Cuernavaca (2012) – een 
musealisering van de ateliers van de muralist David Alfaro Siquieros die hiermee 
zijn tweede museum in Mexico kreeg –, het Nam June Paik Art Center in Seoul 
(2008) of het Yaoko Kawagoe Museum in Kawagoe, Japan, ontworpen door 
Toyo Ito en gewijd aan het werk van Yuji Misu (2012). 

Behalve Ito hebben ook talrijke andere actuele ‘starchitects’ als Daniel 
Libeskind, Renzo Piano, David Chipperfield, Christian de Portzamparc, Alvaro 
Siza, Edouardo Souto de Moura, Mario Botta, Gigon & Guyer, Rafael Moneo, 
RCR Arquitectes, Ábalos+Sentkiewicz Arquitectos, Herreros Arquitectos, 
Stéphane Beel Architects of Rudy Ricciotti en architects’ architects als Caruso St. 
John of De Vylder-Vinck-Tailleu de afgelopen decennia elk een of meerdere 
kunstenaarsmusea of uitbreidingen van kunstenaarsmusea ontworpen.50 Rem 
Koolhaas’ OMA presenteerde in 2012 een ontwerp voor een toekomstig Marina 
Abramovic Institute in Hudson. 

Vanzelfsprekend leveren niet alle musea ontworpen door gevierde 
architecten spektakelarchitectuur op en is het eventuele spektakelkarakter van 
kunstenaarsmusea evenmin steeds te verbinden met de architectuur van deze 
musea. Het blockbuster-karakter van sommige kunstenaarsmusea is in bepaalde 
gevallen veeleer verwant met de logica van de reizende en vaak monografische 
blockbuster-tentoonstelling. Grote retrospectieves en duo-tentoonstellingen 
kunnen bij uitstek de wervende kracht van een of enkele – Matisse Picasso die in 
2002-2003 in New York, Londen en Parijs te zien was – grote 
kunstenaarsnamen kapitaliseren.51 Uitgesproken voorbeelden van een 
permanente museale variant van de blockbuster-solo-tentoonstelling zijn het 
Berlijnse project ‘Dalí – Die Ausstellung am Potsdamer Platz’ en ‘Dalí Universe’ 
die van 2000 tot 2010 in Londen te zien was en die actueel in Venetië gebaseerd 
is. Het brede appeal dat van grote namen uitgaat speelt echter bij veel meer 
kunstenaarsmusea dan alleen bij deze dubieuze tourist traps, getuige de 

                                                            
50 Architecten die meerdere kunstenaarsmusea ontwierpen: Renzo Piano ontwierp het Cy Twombly 
Pavillion voor de Menil Collection in Houston, het paviljoen voor de Brancusi-atelierreconstructie, het 
Zentrum Paul Klee en de Fondazione Vedova; Richard Gluckman ontwierp het Andy Warhol Museum, 
het Georgia O’Keeffe museum en het Museo Picasso Malaga; Yoshio Taniguchi ontwierp het Ken 
Domon Museum, en twee musea voor het werk van Higashiyama Kaii (de Kaii Gallery van het Nagano 
Prefectural Shinano Art Museum en het Higashiyama Kaii Museum in Sakaide); Mario Botta ontwierp 
in Zwitserland behalve het Jean Tinguely Museum en het Centre Dürrenmatt ook de renovatie van het 
Museo Vincenzo Vela; Christian de Portzamparc tekende de uitbreiding van het Musée Bourdelle en 
het ontwerp voor het Musée Hergé; Stéphane Beel ontwierp de herorganisatie en het onthaalpaviljoen 
voor het Rubenshuis en het Roger Raveelmuseum; Gigon & Guyer tekenden het Kirchner-museum en 
het Liner-museum. 
51 Haskell, The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition. Marieke Jooren, 
"Het succes van vergelijkend kijken. Een beschouwing over het fenomeen duotentoonstelling," 
Kunstlicht 29, nr. 1/2 (2008). 
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bezoekersstromen van honderdduizenden bezoekers die elk jaar het Van Gogh- 
of het Magritte-museum aandoen. 

Tegenover deze bijzonder zichtbare kunstenaarsmusea staat het 
fenomeen van de talrijke kunstenaarsstichtingen die wel over eigen collecties 
beschikken maar die niet noodzakelijk een eigen museumwerking ontwikkelen, 
zoals bijvoorbeeld de Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman gevestigd 
in Antibes (fig. 21-24) en de Parijse Fondation Alberto et Annette Giacometti. 
In de VS blijft het fenomeen van kunstenaarsmusea eerder beperkt maar tekent 
zich de afgelopen decennia wel ook een proliferatie aan ‘artists’ foundations’ af 
die mede ingegeven is door een wijziging in het Amerikaans belastingssysteem 
die het fiscaal voordelig maakt voor zowel de kunstenaar als zijn erfgenamen om 
de nalatenschap via een stichting te beheren.52  
 
In een interview met de directeur van de Roy Lichtenstein Foundation merkt 
kunsthistorica Magda Salvesen op dat de proliferatie van kunstenaarsstichtingen 
nieuwe gespecialiseerde taken met zich meebrengt: “It seems as though the 
artist’s foundation has become a new entity within the art world, creating new 
and specialized jobs for art historians, assistants, lawyers, and accountants.”53 
Dit proefschrift onderzoekt welke “specialized jobs” kunstenaarsmusea voor  
museumontwerpers kunnen inhouden.  

 

9. België 

Ook in eigen land werd de afgelopen decennia geïnvesteerd in 
kunstenaarsmusea. Stéphane Beel architecten en Maur Dessauvage ontwierpen 
in opdracht van de stad Antwerpen een nieuw onthaalpaviljoen voor het 
Rubenshuis en stelden een herstructurering van het bezoekerscircuit voor (1997-
1999). De Stichting Jenny en Luc Peire die de nalatenschap van de abstracte 
schilder Luc Peire beheert, opende in 2003 een door De Bruycker – De Brock 
Architecten (1999-2003) ontworpen depot- en tentoonstellingsruimte op het 
perceel van een Knokse rijwoning waar ook een van de ateliers van Luc Peire 
bewaard wordt. (fig. 25) Het complex werd in 2010 uitgebreid met een extra 
‘tuinkamer’ op maat van de installatie Environnement I (1967). (fig. 26) In 2003 
werd ook de herinrichtig van het provinciaal Félicien Rops-museum in Namen 
door Filip Roland voltooid. In 2009 opende zowel een Musée Magritte Museum 

                                                            
52 Zie het interview met jurist Ralph Lerner in Magda Salvesen en Diane Cousineau, reds., Artists' Estates. 
Reputations in Trust (New Brunswick / New Yersey / London: Rutgers University Press, 2005). pp. 329-
335. Kunstenaarsmusea in de Verenigde Staten beperken zich tot deze over Norman Rockwell, Isamu 
Noguchi, Cy Twombly, Andy Warhol, Georgia O’Keefe en Clyfford Still. 
53 Ibid. p. 350. 
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op de Brusselse Kunstberg als ‘valorisatie’ van de bestaande Magritte-collectie 
van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, en een door 
Christian de Portzamparc ontworpen Hergé-museum in Louvain-la-Neuve. 
Enkele maanden geleden ging tenslotte ook de gemusealiseerde atelierwoning 
van Panamarenko in de Antwerpse Seefhoek open als een dépendance van het 
Antwerpse M HKA. In het Gentse SMAK lopen de voorbereidingen voor de 
bouw van een Marcel Broodthaerskabinet naar een ontwerp van De Vylder-
Vinck-Tallieu-architecten. (fig. 27, 28) 
 Het kunstenaarsmuseum dat recent het meest uitgebreid in de media 
besproken werd is echter het Roger Raveelmuseum. Het museum dat in 1999 
geopend werd in het dorp waar Roger Raveel geboren is en woonde, Machelen-
aan-de-Leie, kwam eerst in de aandacht omwille van het overlijden van de 
kunstenaar op 30 januari 2013. Het museum bedacht de kunstenaar toen met 
een bijzondere gelegenheidstentoonstelling, en Raveels kist werd ook even 
officieel in het museum opgesteld. Een kleine twee maanden later haalde het 
museum opnieuw de voorpagina’s toen bleek dat de weduwe van de kunstenaar 
het museum had laten verzegelen, in naam van haar bezorgdheid om de zorg 
voor Raveels oeuvre. Mevrouw De Muer werpt zich op als verdedigster van 
Raveels artistieke nalatenschap en stelt de competentie van de door Raveel en 
zijn eerste echtgenote met hetzelfde doel opgerichte stichting in vraag. Ze 
maakte ook al haar plannen bekend om Raveels atelier op geregelde tijdstippen 
voor bezoekers open te stellen. Hierdoor zouden in het dorp twee zeer 
verschillende museumwerkingen ontstaan, die samen de uitersten binnen het 
spectrum aan diverse museale situaties die de noemer ‘kunstenaarsmuseum’ 
beschrijft, zouden kunnen representeren. 
 
 

1.2  Het kunstenaarsmuseum in de literatuur: een blinde vlek 
 
Het bestaande discours over de architectuur van kunstenaarsmusea is een zeer 
fragmentair discours. Noch in de architectuurhistorische en -theoretische 
literatuur over ‘museumarchitectuur’, noch in het exponentieel groeiende veld 
van de museum studies bestaat een substantiële reflectie over kunstenaarsmusea als 
instellingen of over de architectuur ervan. Individuele gebouwontwerpen voor 
monografische musea worden wel frequent opgenomen in overzichten van 
actuele of historische museumarchitectuur enerzijds en ook besproken in 
architectuurkritieken anderzijds.  
 
Het kunstenaarsmuseum blijkt noch een relevante categorie voor de 
typologische classificaties volgens programma, noch voor de morfologische 
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typologische classificatie, de twee gangbare typologische benaderingen van 
museumarchitectuur. Nikolaus Pevsners A History of Building Types maakt 
bijvoorbeeld een typologische classificatie van gebouwen volgens purpose met als 
achterliggende onderzoeksvraag welke gebouwtypes zich vanaf de negentiende 
eeuw ontwikkeld hebben voor de moderne institutionele programma’s. Museums 
en National monuments and monuments to genius zijn twee programmatische 
onderleggers die Pevsner voor zijn typologische classificaties hanteert. 
Kunstenaarsmusea worden in het hoofdstuk Museums slechts aangehaald als een 
“oddment of thematic kind”, een ‘overschot’ aan thematisch georiënteerde 
musea die moeilijk te plaatsen vallen in Pevsners chronologie van 
opeenvolgende gebouwtypes voor het programma ‘museum’: 
 

Oddments of thematic kinds should perhaps have a paragraph to 
themselves, to mention at least a few: Museums for the works of one 
artist exclusively, like the Thorwaldsen Museum in Copenhagen of 
1839-48, that brilliant piece of Late Grecian in a highly original form, 
the design of Gottlieb Bindesböll; the open-air display of the sculpture 
of Gustav Vigeland in the Frogner Park at Oslo of 1924-50, 75 acres of 
sculpture of interest to the psychoanalyst at least a much as to the 
historian of art; the Léger Museum at Biot of 1957-59; and the Van 
Gogh Museum in Amsterdam, designed by Rietveld shortly before his 
death and opened in 1974.54 
 

Het Thorvaldsen Museum had samen met talrijke andere kunstenaarsmusea net 
zo goed opgenomen kunnen worden als een “oddment” in het hoofdstuk 
National monuments and monuments to genius, maar Pevsner beperkt zijn aandacht 
voor cross-programmatische gevallen in dit hoofdstuk tot een vermelding van 
Schinkels onuitgevoerde plan om de colonnade van het Altes Museum als een 
pantheon uit te bouwen met monumenten “to those who are of special public 
interest.”55 Ook in overzichten van historische museumarchitectuur en van 
bloemlezingen die de actuele productie bespreken worden frequent 
kunstenaarsmusea vermeld, maar net als bij Pevsner wordt de eventuele 
architecturale verdiscontering van hun monografische institutionele oriëntatie 
niet gethematiseerd.  

Twee recente uitgesproken illustraties van de manier waarop de 
architectuur van kunstenaarsmusea ongedifferentieerd samen met andere 
kunstmusea geduid wordt zijn Josep Maria Montaners Museums for the 21st 

                                                            
54 Nikolaus Pevsner, A history of building types  (London: Thames and Hudson, 1976). p. 134. 
55 Ibid. p. 17. 
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Century (2003) en Paul von Naredi-Rainers en Oliver Hilgers Museum buidings: a 
design manual (2004), waarin respectievelijk een conceptuele en een 
morfologische typologie gemaakt wordt. Josep Maria Montaner duidt de 
contemporaine museumarchitectuur door acht overheersende trends aan te 
wijzen waarbij in zes van de acht hoofdstukken ook monografische musea als 
voorbeeld aangehaald worden.56 De Fundació Miró Barcelona (Josep Lluís Sert) 
wordt bijvoorbeeld aangehaald in het hoofdstuk the evolution of the box, Donald 
Judds Chinatti Foundation, Gigon en Guyers ontwerp voor het 
Kirchnermuseum en Jordi Garcés’ uitbreiding en herstructurering van het 
Picasso-museum in Barcelona als exponenten van een minimalistisch 
museumidioom in het hoofdstuk the minimalist object. De Fundació Pilar i Joan 
Miró (Rafael Moneo) en de Fundació Antoni Tàpies (Roser/Domènech) 
illustreren het hoofdstuk the “museum museum”, terwijl Montaner het Iberê 
Camargo Museum (Alvaro Siza), het Xul Solar Museum (Pablo Beitía) en het 
Felix Nussbaum Museum (Daniel Libeskind) onder de noemer the self-involved 
museum catalogeert. The museum as a collage of fragments omvat onder meer de voor 
Turners nalatenschap bestemde Clore Gallery (James Stirling en Michael 
Wilford). Duchamps boîte-en-valise, het Andy Warhol Museum (Richard 
Gluckman), het Vostell Malpartida Museum en het Hélio Oiticica Art Centre 
zijn voor Montaner tenslotte allemaal voorbeelden van het anti-museum.  

Ook in de morfologische classificatie die von Naredi-Rainer en Hilger 
in hun design manual maken om de variatie aan museumgebouwen te duiden lost 
de categorie van het monografisch museum op.57 Van de 71 in Museum buildings: 
a design manual (2004) geanalyseerde projecten betreffen er zes monografische 
musea. Ze duiken op onder verschillende compositorische noemers: 

 
Directed sequence of Rooms   

Museum La Congiunta, met werk van Hans Josephsohn (Peter 
Märkli, 1986-1992) 

Matrix-like Arrangement of Rooms  
Spatial Interpenetration and Spatial Isolation 

Museum Quadrat and Josef Albers Museum Bottrop (Bernhard 
Küppers, 1983) 
Van Gogh Museum (Gerrit Rietveld, van Dillen en van Tricht, 

1963-1973) 
Kirchner Museum (Gigon & Guyer, 1989-1992) 

Open Plans 

                                                            
56 Josep Maria Montaner, Museums for the 21st century  (Barcelona: Gili, 2003). 
57 Paul von Naredi-Rainer en Oliver Hilger, Museum buildings : a design manual  (Basel: Birkhäuser, 
2004). 
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Wilhelm-Lehmbruck-Museum (Manfred Lehmbruck, 1956-
1964 en 1985-1987) 

Free-form Spaces 
Conversions and Extensions of Architectural Monuments 

Expansion of the Gipsotheca Canoviana Possagno (Carlo 
Scarpa, 1955-1957) 

 
Met hun ongedifferentieerde behandeling van deze monografische musea als 
kunstmusea tout court voegen de publicaties van Montaner en van Naredi-
Rainer en Hilger zich in een vertrouwd patroon. Zo neemt Michael Brawne in 
1965 in zijn geografisch georganiseerde selectie van belangwekkende nieuwe 
musea het Ernst-Barlach-Haus (Werner Kallmorgen, 1962) op.58 In 1986 
bespreken Josep Montaner en Jordi Oliveras in hun bloemlezig het Okanoyama 
Graphic Art Museum (Arata Isozaki, 1982-1984) bestemd voor het werk van 
Tadanori Yokoo en ook James Stirlings en Michael Wilfords Clore Gallery, 
(1980-1986), als representatieve voorbeelden van een algemene tendens in de 
museumarchitectuur op dat moment waarbij de flexibele ruimte opnieuw 
ingewisseld wordt voor museumplattegronden opgebouwd als een compositie 
van museumkamers.59 In het dozijn musea dat Laurence Allégret in 1987 
selecteert zijn er twee monografische musea, het Josef Albers-museum 
(Bernhard Küppers, 1983) en het Ken Domon-museum (Yoshio Taniguchi, 
1983).60 Cornelis van de Vens documentering in 1987 van zeventig musea als 
“representatieve doorsnede van het westerse kunstmuseum” omvat vier 
kunstenaarsmusea: behalve het Sir John Soane Museum en opnieuw de Clore 
Gallery zijn dat ook het Munch Museet in Oslo (Gunnar Fougner en Einar 
Myklebust, 1954, 1960-1963) en het Musée National Picasso in Parijs (Roland 
Simounet, 1976-1985).61 Bij Montaners bloemlezingen uit 1990 en 1995 duiken 
behalve de Clore Gallery ook de Fundació Antoni Tàpies (Amado/Domenèch, 
1985-1990) en de Fundació Pilar i Joan Miró (Rafael Moneo, 1986-1992) op.62 
Het Andy Warhol Museum (Richard Gluckman, 1994) en het Whanki Museum 
zijn in Justin Hendersons Museum Architecture (1998) gedocumenteerd binnen de 
categorie specialized art museums naast een verzamelaarsmuseum, een museum 
voor Romeinse en een museum voor Afrikaanse kunst. Peressut en Pozzoli 
(1999) bespreken onder tweeëntwintig museumprojecten ook het Jean Tinguely-

                                                            
58 Michael Brawne, Neue Museen : Planung und Einrichtung  (Stuttgart: Hatje, 1965). 
59 Josep Maria Montaner en Jordi Oliveras, The museums of the last generation  (London: Academy 
editions, 1986). p. 17. 
60 Laurence Allégret, Les Musées  (Paris: Electa Moniteur, 1987). 
61 Cornelis van de Ven, red. Museumarchitectuur (Rotterdam: Uitgeverij 010, 1989). 
62 Josep Maria Montaner, Museos para el nuevo siglo  (Barcelona: Gili, 1995); Justin Henderson, Museum 
architecture  (London: Beazley, 1998); Peressut en Pozzoli, Musées : architectures 1990-2000. 
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museum (Mario Botta, 1993-1996).63 Vittorio Magnano Lampugnani’s en Angela 
Sachs’ Museums for a New Millennium uit hetzelfde jaar, bevat dan weer geen 
monografische musea.64 Christine Desmoulins’ 25 musées (2005) belicht wel het 
Centro José Guerrero (Antonio Jimenez Torrecillas, 1997-2000) en de 
Fundación Luis Seoane (Juan Creus en Covadonga Carrasco, 2000-2003), terwijl 
Raul Barreneches New Museums (2005) het Liner Museum (Gigon/Guyer, 1998) 
en het Museum of Hiroshige Ando (Kengo Kuma & Associates, 2000) oppikt.65 

Toch bestaan er in de literatuur over museumarchitectuur ook relevante 
denklijnen die de aandacht vestigen op de institutionele diversiteit onder de 
noemer ‘museum,’ of die zelfs suggereren dat museumgebouwen hun 
respectievelijke programmatische specificiteit – zoals onder meer een 
monografische oriëntatie – (zouden moeten) verdisconteren. Raul Barreneche 
merkt in zijn inleiding op dat het toenemend aantal monografische musea 
verband houdt met een algemenere trend naar meer gespecialiseerde 
kunstmusea: 
 

In the realm of traditional fine art, collections are ever more focused. 
There’s no longer much point in simply speaking of an art museum 
when there are entire institutions devoted to modern art, contemporary 
art, and folk art, not to mention painting, sculpture, and photography. 
There are more monographic museums dedicated to a single artist – 
such as Mario Botta’s Jean Tinguely Museum in Basel and 
Gigon/Guyer’s Liner Museum in Appenzell, Switzerland (…), which is 
dedicated to the father-and-son painters Carl Walter Liner and Carl 
August Liner. These museums build on the strenghts of earlier 
monographic landmarks: Richard Gluckman’s gritty but slick Andy 
Warhol Museum in Pittsburgh and Renzo Piano’s sumptuous Cy 
Twombly Gallery in Houston.66 
 

Barreneche impliceert dat enkele recente goed onthaalde gebouwen voor 
monografische musea voortbouwen op sterktes van enkele monografische 
musea uit het vorige decennium. Wat deze “strengths” mogen zijn blijft evenwel 
in het midden en evenmin verduidelijkt Barreneche wat de specialisatie onder 
kunstmusea precies betekent voor de museumarchitectuur. Frank Werner prijst 
in een overzichtsartikel over de (West-)Duitse museumarchitectuur in de jaren 
                                                            
63 ———, Musées : architectures 1990-2000. 
64 Vittorio Magnago Lampugnani en Angeli Sachs, Museums for a new millennium : concepts, projects, 
buildings  (Munich: Prestel, 1999). 
65 Raul A. Barreneche, New Museums  (London: Phaidon, 2005); Christine Desmoulins, 25 musées, 
Collection 25 réalisations (Paris: AMC : Moniteur, 2005). 
66 Barreneche, New Museums. p. 7. 
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’80 Bernhard Küppers’ ontwerp voor het Josef Albers Museum omdat het 
collectie-specifiek is. (fig. 29, 30) Het ontwerp zou een “tijd-ruimtelijke 
overeenstemming” tussen collectie en gebouw realiseren zoals ook de Neue 
Pinakothek in München dat zou doen als hedendaagse herinterpretatie van het 
klassieke negentiende-eeuwse museumgebouw voor een collectie van 
hoofdzakelijk achttiende en negentiende-eeuwse kunst.67 
 

Bernhard Küppers has taken the cue for his design of the Josef Albers 
Museum in Bottrop (1983) from the famous square structures of the 
artist’s paintings, constructing a cubic mass of steel and glass in the 
manner of the best of Mies van der Rohe’s work. Thus the legacy of the 
Bauhaus artist, preserved at Bottrop, has been given an architectural 
frame whose concord with the works on display produces an 
unequalled sense of atmosphere.68 
 

Justin Henderson schrijft met een boutade dat “[a]t times, the collections dictate 
the form of the building (…) In other words, form often follows not function 
but content.”69 In een editoriaal van een themanummer van Werk, Bauen & 
Wohnen gewijd aan Kunsträume wordt een analoge redenering gemaakt: 
 

Unlike the dusty 19th century temples of art, today's museums are 
conceived as worlds of sensual experience. The museum building itself 
has to be special and at the same time provide an adequate ambience 
for the work on exhibition. These two goals are probably only 
compatible when the "special museum" is developed in dialogue with 
the exponents - when, in other words, the architecture of the building 
articulates the function and content of the museum. Rafael Moneo's 
Miró museum in Palma de Mallorca and Sverre Fehn's glacier museum 
in Fajerstad are committed to this idea, as is Norman Foster's Carré 
d'Art in Nîmes which expresses the cool charm of today's media 
machines.70 
 

                                                            
67 Frank Werner, "On the typology of museums in the eighties. The experience of the German Federal 
Republic," Lotus International, nr. 55 (1987). p. 51: “The last category of new museums, it too a popular 
one, aims to establish a spatio-temporal correspondence between the period of the works on show and 
the construction itself. This is what underlies Alexander von Branca’s conception of the Neue 
Pinakothek in Munich (1981) – which has a collection of paintings limited almost exclusively to the 18th 
and 19th centuries – with its loose sequence of salons in the classical style.”  
68 Ibid., p. 51, 53.  
69 Henderson, Museum architecture. pp. 12-13. 
70 "Kunsträume," Werk, Bauen & Wohnen, nr. 1/2 (1994). 
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De redenering hier is dat monografisch georiënteerde kunstmusea zoals het 
Miró Museum net als andere thematische musea met hun specificieke functie en 
collectie toelaten om een “Ereignis Museum” te ontwerpen: het 
museumgebouw dat in dialoog treedt met de tentoonstellingsstukken en op 
gepaste wijze zijn inhoud thematiseert wordt een architecturale gebeurtenis die 
bijdraagt aan de bijzondere ervaring die in de Erlebnisgesellschaft van een 
museumbezoek verwacht wordt. Deze architecturale thematisering van de 
inhoud, zo gaat de redenering verder, is te verkiezen boven een verbijzondering 
van het museumgebouw door de individuele signatuur van de architect.71 
Particuliere museumarchitectuur, zo lijkt het impliciete argument, is legitiem 
wanneer ze niet slechts vrijblijvend steunt op de signatuur van de 
museumarchitect maar gegrond is in de specificiteit van de betreffende 
museuminstelling, in de aard van zijn collectie en van zijn activiteit. 
 
Twee uitzonderingen waarin wel wordt stilgestaan bij de architectuur van 
monografische musea vormen het hoofdstuk The Monographic Museum in Victoria 
Newhouses Towards A New Museum uit 1998 en het hoofdstuk Le musée 
monographique, un modèle singulier in het door Anne-Solène Rolland en Hanna 
Murauskaya geredigeerde boek De nouveaux modèles de musées? Formes et enjeux des 
creations et rénovations de musées en Europe uit 2008.72 De algemene insteek van 
Rollands en Murauskaya’s publicatie is de manier waarop sommige musea als 
modellen dienen voor nieuwe musea. De drie in het hoofdstuk Le musée 
monographique, un modèle singulier opgenomen papers zijn op zich excellente case-
studies over het geplande Musée Pompon, over het Musée Chagall en over het 
Maison de Balzac, maar een conceptualisering met betrekking tot ‘het singuliere 
model’ die de concrete gevalsstudies overstijgt ontbreekt.73 In de inleiding is 

                                                            
71 “Common to all these examples is the restrained, moderate use of the architect's personal stamp.” 
Ibid. 
72 Newhouse, Towards a new museum. Anne-Solène Rolland en Hanna Murauskaya, reds., De nouveaux 
modèles de musées? Formes et enjeux des créations et rénovations de musées en Europe XIXe-XXIe siècles, 
Patrimoines et Sociétés (Paris: L'Harmattan, 2008). 
73 Nathalie Simonnet, "Entre filiation du modèle théorique et création d'un musée monographique inédit: 
le musée national Marc Chagall," in De nouveaux modèles de musées? Formes et enjeux des créations et 
rénovations de musées en Europe XIXe-XXIe siècles, red. Anne-Solène Rolland en Hanna Murauskaya 
(Paris: L'Harmattan, 2008); Claire Maingon, "Le Musée Pompon, un musée éphémère de sculpture 
française dans les années 1930: analyse d'un échec," in De nouveaux modèles de musées? Formes et 
enjeux des créations et rénovations de musées en Europe XIXe-XXIe siècles, red. Anne-Solène Rolland en 
Hanna Murauskaya (Paris: L'Harmattan, 2008); Yves Gagneux, "Quel modèle pour les musées 
littéraires? L'exemple de la Maison de Balzac," in De nouveaux modèles de musées? Formes et enjeux des 
créations et rénovations de musées en Europe XIXe-XXIe siècles, red. Anne-Solène Rolland en Hanna 
Murauskaya (Paris: L'Harmattan, 2008). 
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slechts sprake van het monografisch museum als “une forme originale du musée 
aux collections et aux enjeux spécifiques.”74  

Victoria Newhouses hoofdstuk The Monographic Museum groepeert 
verschillende recente museumontwerpen vanuit het oogpunt van hun 
gemeenschappelijke monografisch museumprogramma. Newhouse bespreekt 
het Andy Warhol Museum, de Cy Twombly Gallery, de Fondazione Congiunta 
(fig. 31, 32), het Kirchner Museum, het Jean Tinguely Museum (fig. 33, 34) en 
het Felix Nussbaum Museum, maar ook het door Renzio Piano Building 
Workshop geherinstalleerde atelier van Constantin Brancusi in Parijs en ‘Atelier 
Mimesis’, een “workplace and display area” bij München voor de beeldhouwer 
Beate Schubert. Het hoofdstuk verschijnt naast hoofdstukken als The Museum as 
Sacred Space en Wings That Don’t Fly and Some That Do waardoor de aard van de 
categorie monografisch museum bij Newhouse wat onduidelijk wordt. Terloops 
noemt Newhouse monografische musea een “building type” zonder dit evenwel 
te preciseren.75 Toch doet de auteur enkele forse uitspraken over 
kunstenaarsmusea die in sterk contrast staan met de verdere afwezigheid van het 
onderwerp in de literatuur over museumarchitectuur. Vooral spreekt Newhouse 
zich nadrukkelijk uit over wat volgens haar het eenduidige doel van 
monografische musea is: “Displaying different aspects of a single artist’s 
production in what is, or approximates, his or her working environment is the 
purpose of the monographic museum.”76 Newhouse hanteert ook een criterium 
voor goede monografische musea: “If successful, this museum type enshrines the 
artist and illuminates the output, providing a chapel-like setting animated by the 
dynamic relationships between objects.”77 Geslaagde monografische musea 
verhelderen volgens Newhouse niet alleen het oeuvre van een kunstenaar, ze 

                                                            
74 Rolland en Murauskaya, De nouveaux modèles de musées? Formes et enjeux des créations et rénovations 
de musées en Europe XIXe-XXIe siècles. p. 14. 
75 Newhouse, Towards a new museum. p. 100. Evenmin verduidelijkt Newhouse hoe dit gebouwtype zich 
verhoudt tot de drie “basic formats” die ze ook onderscheidt: “The Gipsotheca, built posthumously; the 
Thorvaldsenianum, an existing building adapted according to the artist’s specifications; and Moreau’s 
institutionalized studio established three basic formats for the monographic museum, which are still 
imitated.” p. 78. 
76 Een variant van deze formulering: “Both buildings [Renzo Piano's museumpaviljoen voor het Brancusi-
atelier en Peter Märkli's gebouw voor de sculpturen van Hans Josephsohn van de Congiunta 
Foundation] provide a setting uniquely suited to their subject - a requisite for the successful 
monographic museum. Without such specificity, the single-artist museum fails to realize its traditional 
ideal (…) capturing the spirit of an artist”. ———, "Europe's new monographic museums," Architecture 
85, nr. 9 (1996). 
77 ———, Towards a new museum. p. 75. Een variant van deze formulering: “Both buildings [Renzo 
Piano's museumpaviljoen voor het Brancusi-atelier en Peter Märkli's gebouw voor de sculpturen van 
Hans Josephsohn van de Congiunta Foundation] provide a setting uniquely suited to their subject - a 
requisite for the successful monographic museum. Without such specificity, the single-artist museum 
fails to realize its traditional ideal (…) capturing the spirit of an artist”. ———, "Europe's new 
monographic museums." 
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‘schrijnen’ ook de kunstenaar ‘in’. Uit de besprekingen van individuele gevallen 
wordt duidelijk dat Newhouse daarbij ook een precieze verwachting ten aanzien 
van het museumgebouw heeft: de museumarchitectuur moet als portret voor de 
kunstenaar werken, of als aanvulling bij het vaak onvolledige portret dat de 
collectie kan maken. Over Richard Gluckmans conversie van een voormalig 
opslag- en winkelpand tot het Andy Warhol Museum stelt ze niet alleen dat het 
resultaat gepast is voor Warhol die zelf opeenvolgende Factories opzette – 
“Richard Gluckman’s adaptation of this commercial space is as appropriate to 
the pop artist as Simounet’s historic mansion is to Picasso” – maar ook dat het 
museum zelf ook een “Warholian ambiance” creëert.78 Het succes van 
Gluckmans ontwerp is voor Newhouse toe te schrijven aan zijn vermogen om 
het wezen van Warhols figuur op te roepen: “The museum’s success in conjuring 
Warhol’s spirit compensates for its not having examples from every aspect of 
his oeuvre.”79 Net zo is de door Renzo Piano ontworpen Cy Twombly Gallery 
vanwege zijn “italianate vocabulary” volgens Newhouse een “ideal place” voor 
de kunst van Twombly’s art die niet alleen grote delen van zijn leven in Italië 
doorbracht maar wiens werk ook de mythologie van de klassieke oudheid 
verwerkt.80 Omgekeerd blijkt Newhouses criterium ook te spelen wanneer ze 
het falen van de architectuur van het Kirchner Museum of het Tinguely 
Museum beschrijft:  
 

Kirchner’s work (…) is not best served by this kind of self-effacing 
setting. Informed by an ingenious handling of natural light, the 
Kirchner would be ideal for certain Modern and contemporary art, but 
it provides an insufficient context for the powerful German Expressionist 
works. The museum’s programmatic insistence on neutral architecture 
and changing exhibitions shifts its focus away from the artist to whom it is 
dedicated.81 
 

Newhouse buigt haar initiële kritiek op de ongepastheid van het Kirchner 
Museum voor de expressionistische kunstwerken om naar een kritiek op het in 
gebreke blijven van het museumgebouw in een door Newhouse verwachte 
toespitsing op de kunstenaar. Bij Newhouse glijden itspraken over de gepastheid 
van een museumgebouw ten aanzien van de kunstenaar vaak over in evaluaties 
van de geschiktheid van de museumzalen om het werk van de kunstenaar tentoon 
                                                            
78 ———, Towards a new museum. p. 80 en p. 81. Newhouse verwijst hier naar het historische Hôtel Salé 
in Parijs dat door Roland Simounet verbouwd werd in functie van de herbestemming ervan als Picasso-
museum.  
79 Ibid. p. 81. 
80 Ibid. p. 82. 
81 Ibid. p. 89, mijn cursivering. 
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te stellen, en omgekeerd, alsof dit een en dezelfde problematiek zou betreffen. 
Ook het door Mario Botta ontworpen gebouw voor het Tinguely Museum zou 
tekort schieten voor de kunst van Jean Tinguely, en meer bepaald voor de 
attitude die Tinguely’s praktijk zou kenmerken: 
 

Though tempered toward the end of his life, Tinguely’s attitude is in fact 
hard to reconcile with the formal building designed for his work by Mario 
Botta.82  
(…) 
The Tinguely fails on several counts. Unlike the Picasso and Warhol 
museums, this building does not compensate for gaps in the collection. 
Despite its inclusion of evocative objects from the artist’s life, such as 
his racing car as part of a piece by Eva Aeppli, the rigid circulation and 
formality seem antithetical to Tinguely’s work and personality. His 
clanking sculptures, made of rusted, found parts look out of place in this 
pristine setting.83 
 

Newhouse heeft een ideaalopvatting van het kunstenaarsmuseum voor ogen als 
een museum waar de collectie het volledige oeuvre van een kunstenaar 
bijeenbrengt en waar het werk, de persoon van de kunstenaar en de architectuur 
van het museum in elkaars verlengde liggen en elkaar aanvullen als evenvele 
puzzelstukken in een sluitende totaalverschijning van de betreffende kunstenaar. 
In de conclusie bij het hoofdstuk over monografische musea suggereert 
Newhouse dat de negentiende-eeuwse kunstenaarsmusea dit ideaal dichter 
benaderden dan de recente voorbeelden:  
 

Today’s monographic museums diverge widely from their 19th-century 
antecedents. Even when limited to preparatory work (the Canova 
Gipsotheca’s plaster casts, for example), the forerunners of this building 
type convey every aspect of the artist’s oeuvre. Inclusive representation 
is no longer considered essential, however, in establishing a museum for 
the artist. Whereas the neoclassical Canova and Thorvaldsen museums 
were stylistically the architectural extensions of both artists’ works, 
monographic museums now do not necessarily relate to their contents. 
With incomplete representations, the Picasso and Warhol museums 
nevertheless call up a picture of the artist. Libeskind has produced 
similar effect at the Nussbaum Museum, in which the work of a 

                                                            
82 Ibid. p. 90, mijn cursivering. 
83 Ibid. p. 92, mijn cursivering. 
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secondary painter is strenghtened by powerfully evocative architecture. 
In the Tinguely Museum, conversely, shortcomings in the permanent collection 
are compounded by architecture that is antithetical to the sculptor’s work and 
personality. 
The Kirchner Museums’s attempt to accommodate temporary 
exhibitions as well as a large permanent collection also poses problems. 
While the accomplished architecture of this museum is perfectly suited 
to some art, it relates only marginally to Kirchner’s and fails to convey a 
sense of the artist’s spirit and working conditions.84 

 
Ondanks het aangestipte falen van concrete kunstenaarsmusea kent 

Newhouse de architectuur van monografische musea in het algemeen enkele 
typische kwaliteiten toe. Net als private musea zouden kunstenaarsmusea veelal 
museumgebouwen betrekken die specifiek verbonden zijn met hun standplaats, 
en die de museumbezoeker een bewustzijn van deze gesitueerdheid bijbrengen.85 
Maar vooral zou de inhoudelijke focus van monografische musea architecten tot 
welgekomen creatieve architecturale antwoorden stimuleren – “imaginative 
responses that contrast with the sameness of so many recent large art 
institutions.”86 Hiermee begeeft Victoria Newhouse zich op het niveau van de 
architectuurkritiek. Wanneer we architectuurkritieken van kunstenaarsmusea 
bekijken, blijkt dit door Newhouse positief gewaardeerde dialoog-idee vaak voor 
te komen. 
 
 

1.3  Kunstenaarsmusea in architectuurkritieken:  
  singuliere architectuur 
 
De architectuurkritische blik op kunstenaarsmusea wordt gekenmerkt door een 
aantal steeds terugkerende topoi die de interpretatie en evaluatie van ontwerpen 
voor kunstenaarsmusea structureren.87 Behalve topoi die typisch zijn voor het 

                                                            
84 Ibid. p. 100, mijn cursivering. 
85 “monographic, like private, museums tend to have distinctive architecture closely linked to their 
locales. The Kirchner Museum makes the visitor acutely aware that it is sited in the area where the 
artist worked, as do most of the other museums included here.” Ibid. p. 100.  
86 Ibid. p. 100. 
87 Ik illustreer het gebruik van deze topoi voornamelijk aan de hand van besprekingen van een selectie 
van tien kunstenaarsmusea. Deze selectie maakt een chronologische doorsnede van de naoorlogse 
(monografische) museumarchitectuur die aandacht kreeg binnen de architectuurkritiek en die ook in de 
overzichtswerken over museumliteratuur aan bod komt: Wilhelm Lehmbruck Museum (Duisburg, 
Manfred Lehmbruck, 1956-1964), Van Gogh Museum (Amsterdam, Gerrit Rietveld, J. van Dillen, J. van 
Tricht, 1963-1973 en Kisho Kurokawa, 1990-1995), Fondació Joan Miró, Barcelona (Josep Lluís Sert, 
1975), Clore Gallery / Turner Gallery (Londen, James Stirling, Mike Wilford, 1980-1987), Museum La 
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discours over museumarchitectuur in het algemeen – zoals die van het museum 
als tempel of van terughoudende, dienstbare museumarchitectuur – komen een 
vijftal meer specifieke topoi frequent voor. Ze worden zowel aangehaald 
wanneer ze specifiek aan de orde zijn bij een concreet ontwerp, maar ook 
wanneer ze net niet van toepassing zijn bij het besproken museumgebouw. Deze 
topoi stemmen dus wel overeen met bepaalde ideaaltypische voorstellingen en 
verwachtingen die de interpretaties van concrete ontwerpen informeren, maar ze 
fungeren niet eenduidig als norm. De vijf topoi zijn de topos van het 
kunstenaarsmuseum als een huis of een moment van thuiskomst; de topos van een 
differentiatie ten opzichte van het museum: het kunstenaarsmuseum als niet-
museum; de topos van een dialoog tussen het gebouw en de kunstenaar in een van 
zijn uiteenlopende instantiaties; de talrijke varianten van de formulering “architect 
bouwt voor kunstenaar” en tenslotte de topos van het kunstenaarsmuseum als 
uitzonderlijke opportuniteit.  
 

topos: (t)huis 
De (t)huis-topos verschijnt in verschillende varianten. Het oprichten van een 
kunstenaarsmuseum wordt soms beschreven als het bouwen van een huis voor 
het werk van een kunstenaar. Una casa per l’arte is de titel van een bespreking van 
Renzo Piano’s ontwerp voor het Klee-museum in Bern.88 (fig. 35, 36) In 
sommige gevallen is het huis meer dan een metafoor, maar wordt gewezen op 
het domestiek karakter, de domestieke schaal van het behandeld 
kunstenaarsmuseum. Pierre Joly schrijft naar aanleiding van de opening van de 
Fundació Miró dat “L’architecte José-Luis Sert (…) a donc construit, bien plutôt 
qu’un musée, une grande maison à vivre, largement ouverte sur des patios, sur 
les jardins plantés de grands arbres et sur la ville qu’on découvre tout entière du 
haut des terrasses.”89 Vaak wordt ook van een ‘thuiskomst’ van de kunstenaar 
gesproken. Home Again: The Andy Warhol Museum, Pittsburgh is in dit verband een 
typische titel. “Mirós Statuen”, stelt een criticus in een bespreking in Werk, Bauen 
& Wohnen van Rafael Moneo’s gebouw voor de Fundació Pilar i Joan Miró, zijn 

                                                                                                                                             
Congiunta (met sculpturen van Hans Josephsohn) (Giornico (CH), Peter Märkli, 1986-1992), Kirchner 
Museum (Davos, Annette Gigon & Mike Guyer, 1989-1992), Fondació Pilar i Joán Miró (Palma de 
Mallorca, Rafael Moneo, 1986-1992), Andy Warhol Museum (Pittsburgh, Richard Gluckman, 1994), 
Jean Tinguely Museum (Basel, Mario Botta, 1993-1996), Zentrum Paul Klee (Bern, Renzo Piano Building 
Workshop, 1999-2005). 
88 Karen D. Stein, "Home Again: The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, Pennsylvania, Richard 
Gluckman Architects," Architectural record 182, nr. 9 (1994). Gabriele Cappellato, "Una casa per l'arte = 
forme, trasparenze, materiali: il museo Jean Tinguely a Basilea, progettato da Mario Botta = A house for 
art: forms, transparency, materials: the Jean Tinguely Museum in Basel, designed by Mario Botta," 
Ottagono 33, nr. 127 (1998). 
89 Pierre Joly, "Miró & Sert à Barcelone," L'Oeil, nr. 242 (1975). p. 37. 
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“die wahren Bewohner des Orts.”90 Vaak wordt de dubbelzinnigheid bespeeld 
over wie er precies thuiskomt en het nieuwe huis komt bewonen: de kunstenaar 
en/of zijn werk.  

In de frequente aanname dat een kunstenaarsmuseum zich niet eender 
waar kan vestigen maar zelf ‘thuis’ moet komen, draagt de (t)huistopos breder 
dan als vergelijking van het museum met een huis. Talrijke reviews behandelen 
het feit dat het museum gebouwd wordt in de omgeving waar de kunstenaar 
geboren is, woonde of werkte, of begraven is, en thematiseren vervolgens de 
manier waarop het museumgebouw zich al dan niet met zijn locatie verbindt. 
Michael Webb schrijft over het Klee-museum in de rand van Bern dat “[i]t 
captures the unique spirit of a native son who made his reputation in Germany, 
fled Nazi persecution to return home for a final burst of creativity, and is buried 
close by.”91 
 

topos: niet-museum 
De tweede topos betreft formuleringen die aanhalen hoe het 

kunstenaarsmuseum van de algemene museumsituatie afwijkt. Geregeld wordt 
het ontwerpen van een kunstenaarsmuseum in kritische besprekingen een 
uitzonderlijke opdracht genoemd. Marcel Meili bijvoorbeeld noemt Peter 
Märkli’s ontwerpopgave bij La Congiunta niet-alledaags, aangezien er maar 
weinig twintigste-eeuwse “kunstgebouwen” zich uitsluitend aan de werking van 
een enkel sculpturaal oeuvre onderwerpen.92 In een bespreking in Architectural 
Review in 1973 beschrijft Richard Padovan het ontwerpen van een nieuw Van 
Gogh Museum als een zeldzame opportuniteit: “The design of a new setting for 

                                                            
90 R.M., "Stiftung Pilar & Joan Miró, Palma de Mallorca, 1992," Werk, Bauen & Wohnen, nr. 1/2 (1994). p. 
9. 
91 Michael Webb, "Monument for a miniaturist: art museum, Berne, Switzerland," Architectural Review 
218, nr. 1302 (2005). p. 32. Martin Tschanz interpreteert Renzo Piano’s gebouw met zijn golfvorm als 
een landschapssculptuur die wel een architecturale geste maakt van verankering in het landschap, maar 
een geste die niet kan overtuigen omwille van de problematische inplanting van het museum in de 
periferie van Bern. Tschanz vindt de keuze voor de locatie van het museum, ingegeven door de 
voorkeuren van de private geldschieters van het museum, in de eerste plaats erg onwaarschijnlijk in 
stedenbouwkundig opzicht, maar hij zet zijn kritiek ook kracht bij door de (t)huis-topos te gebruiken. 
Het nieuwe Klee-museum doet volgens Tschanz architecturaal alsof het zich verankert in een site waar 
de kunstenaar “al aanwezig was”, maar het moet manoeuvres uitrichten om zijn verhaal te laten 
kloppen. Voor Tschanz zijn de naar werken van Klee omgenoemde straatnamen rond het museum 
immers een pijnlijk symptoom van de willekeurige inplanting, net als het feit dat de urne van de 
kunstenaar naar een begraafplaats dicht bij het museum overgebracht werd: “sogar das Grab des 
Malers nahm man in Dienst und dislozierte die Urne kurzerhand auf den benachbarten Friedhof, als 
liesse sich auf diese Weise die zufällige Situierung des Zentrums verorten.” Martin Tschanz, "Die 
Perfektion des Falschen [Zentrum Paul Klee, Bern]," Werk, Bauen & Wohnen, nr. 11 (2005). p. 47. 
92 “eine ungewöhnliche Aufgabe, weil wohl wenige Kunst-Bauten des 20. Jahrhunderts sich derart 
ausschließlich der Wirkung eines einzelnen, plastischen Werks aussetzen.” Marcel Meili, "Kunstbau in 
Giornico," Baumeister, nr. 8 (1996). p. 35. 
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the work of a single artist is a rare opportunity.”93 (fig. 37-39) Padovan betrekt 
de uitzonderlijkheid van de ontwerpopgave op het feit dat een museum als het 
Van Gogh-museum eindige collecties heeft: “The usual need for flexibility is 
absent, since the collection is finite.”94 Terwijl bij het ontwerpen van een regulier 
kunstmuseum met de abstracte noties van ‘kunst’ en ‘museum’ omgegaan moet 
worden, zo suggereren de verzamelde kritieken, beschikt de ontwerper van een 
kunstenaarsmuseum met de gegevenheid van een welbepaalde oeuvre-collectie 
uitzonderlijk over concrete aankopingspunten voor een museumontwerp. Het 
enige vergelijkbare geval waar Padovan aan kan denken is het Ernst Barlach 
Haus in Hamburg uit het voorafgaande decennium. En nog in 1997 schrijft Ole 
Bouman dat het Van Gogh-museum een van de weinige musea is “die vrijwel 
monoprogrammatisch werken.”95 Het ontwerpen van een kunstenaarsmuseum 
wordt met andere woorden vaak voorgesteld als een eenmalige gebeurtenis 
waarbij voor de architect en de criticus geen bestaande musea als referentie 
dienen. 

Frequent wordt ook aangehaald hoe het kunstenaarsmuseum in 
bepaalde aspecten andere formats en sferen dan die van het normmuseum 
benadert. Een kunstenaarsmuseum wordt bijvoorbeeld als een huisachtig 
museum beschreven, in een kruising met de (t)huis-topos. Andere 
formuleringen omschrijven het kunstenaarsmuseum als schrijn voor de 
kunstenaar, vergelijken het museum met een Gesamtkunstwerk of zetten zich net 
tegen dergelijke voorstelling af. De vleugel van het Lehmbruck-museum 
bestemd voor Wilhelm Lehmbrucks oeuvre is volgens de criticus van 
Architecture d’Aujourd’hui in een halfduister gehuld dat de meditatie bevordert, 
en het klimaat en de materialiteit van La Congiunta roept bij Marcel Meili 
associaties op met het klimaat van een zelden gebruikte kapelruimte: “Im stetig 
wechselnden Licht, in der Kühle und der Feuchtigkeit des Betons verbinden 
sich die Bronzen mit den Wänden in einer Weise, die nicht mehr an ein Museum 
erinnert.”96 De niet-museale verbinding van werk en gebouw voert deze topos 
typisch ook naar de vraag in hoeverre voorliggend kunstenaarsmuseum een 
Gesamtkunstwerk is. Zo wordt in een andere bespreking van La Congiunta 
gesproken over “Räume mit einer klaren Ausrichtung, die eindeutig mehr sind 
als Ausstellungsräume, in denen die Architektur zusammen mit dem Werk ein 
Mehr schafft, ihm zusätzlich etwas verleiht, das über das Zurschaustellen 

                                                            
93 Richard Padovan, "Rietveld for Van Gogh," Architectural Review 154(1973). p. 377. 
94 Ibid. p. 377. 
95 Ole Bouman, "Hoekig en rond op het Museumplein: Kisho Kurokawa: uitbreiding Van Goghmuseum = 
Angles and curves on Amsterdam's Museumplein: Kisho Kurokawa's extension to the Van Gogh 
Museum," Archis, nr. 6 (1997). p. 69. 
96 Walter Vom Endt, "Le Musée Wilhelm Lehmbruck à Duisbourg, Allemagne," Architecture d'aujourd'hui 
34, nr. 117 (1964). p. 91. Meili, "Kunstbau in Giornico." p. 38. 

61



 
 

hinausgeht.”97 Het gebouw brengt samen met het werk een ‘meer’ tot stand, het 
voegt er iets aan toe wat voorbij het tentoonstellen gaat. 
 

topos: dialoog 
Dit ‘meer’ wordt door critici vaak gesitueerd in een treffende dialoog die het 
gebouw met het werk zou aangaan. Deze topos van de dialoog raakt enerzijds 
aan het algemene thema van architecturale gepastheid : het realiseren van een 
wisselwerking tussen kunst en architectuur blijkt een van de meest aangehaalde 
manieren waarop een gebouw geacht wordt gepast te worden voor zijn 
bestemming als kunstenaarsmuseum. Anderzijds sluit de dialoog-topos ook aan 
bij een algemenere gesprek-topos van museumarchitectuur als zwijgzame 
architectuur die terugtreedt om de kunst te laten ‘spreken’, maar dan met een 
significante omkering: het discours in de architectuurkritieken suggereert dat bij 
kunstenaarsmusea de architectuur niet moet zwijgen maar net met de kunst in 
gesprek moet treden. Wanneer Annette Gigon en Mike Guyer in hun ontwerp 
voor het Kirchnermuseum bewust kiezen om geen ruimtes te ontwerpen die 
met het werk van Kirchner een specifieke dialoog aangaan, dan wordt het 
verrassende van deze keuze in de kritieken ook benadrukt: 
 

“Obwohl mit dem Sammlungsbestand aus Ludwig Kirchners Werk das 
voraussichtliche Ausstellungsgut feststand, vermieden die beiden 
Architekten bewusst, die Räume nur daraufhin auszurichten. Vielmehr 
schufen sie mit ihrem Konzept eine neutrale Ausstellungssituation, die 
unter anderem auch für Kirchners Werke gut geeignet ist.”98 
 

Richard Padovan bouwt zijn hele kritiek van het Van Gogh Museum op rond 
het argument dat het Amsterdamse museumgebouw onvoldoende blijk geeft 
van een begrip van het werk van Van Gogh:  
 

No attempt has been made, either in Rietveld’s or in the final scheme, 
to relate the exhibition spaces to the character of Van Gogh’s paintings, 
still less to provide settings for individual works.99 
 

Padovan betreurt dat twee opties niet gerealiseerd zijn en maakt zo een 
onderscheid tussen museumzalen ‘op maat’ van de concrete, individuele werken 
in de collectie en museumzalen die zich tot het karakter van Van Goghs oeuvre 

                                                            
97 P.M. en red., "La Congiunta, Museum in Giornico, 1992, Architekt: Peter Märkli, Zürich," Werk, Bauen 
& Wohnen, nr. 12 (1992). p. 32. 
98 Walter Zschokke, "Kirchner-Museum, Davos, 1992," Werk, Bauen & Wohnen, nr. 12 (1992). p. 24. 
99 Padovan, "Rietveld for Van Gogh." p. 378. 
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als geheel verhouden. 100 Veel andere kritieken van kunstenaarsmusea laten na 
dit onderscheid tussen deze twee erg verschillende vormen van ‘architectuur-
werk-specificiteit’ te maken. 

De constante lijkt, zelfs binnen individuele cases, niet in de precieze 
beweringen over de relaties en de analogieën tussen het gebouw en het werk van 
de kunstenaar te liggen, maar in het feit dat deze relaties en analogieën 
gethematiseerd worden. Terwijl de ene criticus Renzo Piano’s ontwerp voor het 
Klee-museum prijst omdat het Klees “erg kleine, intense werken” de nodige 
ademruimte geeft, klaagt een andere aan dat zowel de museumzalen als de 
algemene gebouwtypologie tegen de “Kammer-Kunst” van Paul Klee in gaan.101 
De golvende lijn in het museumgebouw is volgens de ene bespreking een 
iconisch Klee-motief terwijl ze in een andere gepast bevonden wordt omdat ze 
tektonische poëzie genereert die gepast is voor de werken van Klee.102 

                                                            
100 Voor Padovan staan beide vormen van specificiteit in het geval van een museum voor Van Gogh 
echter niet los van elkaar. Het probleem met het gebouw van Rietveld, Dillen en Van Tricht begint voor 
de criticus immers bij de manier waarop het de bezoeker Van Goghs kleine werken in de wijde ruimtes 
onder een afstandelijke overzichtsblik aanbiedt. Die presentatiewijze zou ingaan tegen het karakter van 
Van Goghs werken als persoonlijke statements die om intiemere kijksituaties vragen: “Each of Van 
Gogh’s works is an intense personal statement, a cry from the heart. Hung side by side on wide white 
walls in a uniform unrelieved day light, they resemble specimens in a psychiatric laboratory; one 
regards them with detached interest, remembering the cut-off ear. (…) Each painting seems to cry out 
for enclosure, for separation from its neighbours, for a room-like setting in which it can speak directly to 
an individual viewer. (…) The Amsterdam museum’s big, bland walls would be ideal for displaying big 
bland American abstracts, but the opportunity to promote a direct encounter between the viewer and 
the individual work, the shock of immediacy which could have made even the sunflowers a discovery, 
has been lost.” Op die manier wordt het Van Gogh Museum voor Padovan nooit meer dan een 
toeristenval – “a tourist trap, designed to serve huge crowds brought daily in buses, intent on ‘doing’ 
van Gogh in the minimum of time.” Net als het Guggenheim Museum ensceneert het gebouw met zijn 
centrale open vide in de eerste plaats het theater van het bezoek als een spektakel. “The effect is happy, 
good-natured vulgar, like a seaside promenade on a public holiday.” Opmerkelijke genoeg maakt Ole 
Bouman in Archis vierentwintig jaar later een tegenovergestelde evaluatie van het gebouw van Rietveld, 
Dillen en Van Tricht als hij naar aanleiding van de opening van een nieuwe vleugel van het museum het 
falen ervan laat contrasteren met de gepastheid van het oorspronkelijke museumgebouw. Daarover 
stelt hij: “De bezoeker is alleen met Van Gogh, de juiste ontwerpbenadering bij zo’n enorme toeloop van 
publiek. Als architectuur van de hardheid is zij in die zin voor de functie waarvoor ze bedoeld is de 
meest geëigende vorm. Vincent van Gogh behoeft geen symbiotische, in gewoon Nederlands ‘gezellige’ 
architectuur.” Ibid. p. 378. Bouman, "Hoekig en rond op het Museumplein: Kisho Kurokawa: uitbreiding 
Van Goghmuseum = Angles and curves on Amsterdam's Museumplein: Kisho Kurokawa's extension to 
the Van Gogh Museum." p. 69. 
101 Respectievelijk Webb, "Monument for a miniaturist: art museum, Berne, Switzerland." en p. 38. 
Tschanz, "Die Perfektion des Falschen [Zentrum Paul Klee, Bern]." p. 47. 
102 “Hier spürt man eine Poesie, die derjenigen der Werke Paul Klees adäquat ist: die Träger-Rippen 
wirken mit ihrer feinen vertikalen Gliederung leicht und fast entmaterialisiert, ihr Schwung und 
Gegenschwung tänzerisch, der Logik der Schwerkraft spottend.” ———, "Die Perfektion des Falschen 
[Zentrum Paul Klee, Bern]." p. 45. Voor de golvende lijn als Klee-motief: “the emphasis on the 
serpentine recalls many of Klee’s own motifs” Suzanne Stephens, "Renzo Piano Building Workshop 
teams with the earth to create an undulating setting for the Paul Klee Center in Bern, Switzerland," 
Architectural record 193, nr. 10 (2005). 
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De dialooggedachte betreft, meestal impliciet en soms expliciet, een 
asymmetrisch gesprek waarbij de architectuur repliceert op het werk dat immers 
aan het museumontwerp voorafgaat. “Man könnte es als ‘asymmetrisches 
Gespräch’ bezeichnen, in dem die Architektur in ihrer eigenen Sprache jener des 
Bildhauers antwortet,” schrijft Meili over La Congiunta.103 De topos van het 
dialogerend museumgebouw wordt echter typisch vaag en breed toegepast. 
Soms betreft de afgestemde, dialogerende museumarchitectuur een navolging van 
de kunst: het gebouw is de architecturale pendant van het werk van de 
betreffende kunstenaar. Dan wordt gesteld dat het museumgebouw de receptie 
van het werk ondersteunt door het met zijn gelijkenis te ‘onderschrijven’. Zo 
ziet Iain Boyd Whyte in de vestibule en de traphal naar de museumzalen van de 
Clore Gallery een op Turners picturaal universum toegesneden materialisering 
die maakt dat het pad naar de museumzalen bezoekers niet gewoon in een 
stemming brengt om naar kunst maar om naar ‘Turner’ te kijken:  
 

This path creates a carefully controlled sequence of light and dark 
spaces, and the anticipation of Turner’s atmospheric world is 
heightened by the use of colour in the entrance area: predominantly 
beige and off-white, with contrasting pink handrails on the stairs, and 
ultramarine blue and turquoise on the arched window.104 
 

Net zo goed kan er sprake zijn van dialoog wanneer de architectuur het werk in 
een treffend contrast brengt. Richard Ingersoll wijst er op dat het door Botta 
ontworpen museumgebouw voor het werk van Jean Tinguely zich voor alles in 
een traditie van museumarchitectuur inschrijft, en zo elke verwantschap met 
Tinguely’s “schrootmontages” of met zijn trash-esthetiek vermijdt. De afstand 
die het solide en institutionele gebouw neemt van Tinguely’s artistieke positie 
laat volgens Ingersoll precies toe dat het efemeer en anti-institutioneel karakter 
van diens werk ten volle zichtbaar kan worden: 
 

In künstlerischer Hinsicht stellt Bottas Museum das Gegenteil von 
Tinguelys Werk dar, eine Opposition, die einem kreativen Dialog, wie 
ihn der Künstler häufig mit der etablierten Welt der Kulturinstitutionen 
führte, durchaus förderlich ist.105 

                                                            
103 Meili, "Kunstbau in Giornico." p. 36. 
104 Iain Boyd Whyte, "James Stirling, Michael Wilford: The Clore Gallery, Londra," Domus, nr. 685 
(1987). p. 51. 
105 Richard Ingersoll in: Mario Botta et al., Mario Botta. Museum Jean Tinguely Basel  (Basel: Benteli, 1997). 
p. 15. Mijn cursivering. 
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(…) 
Eine Kunst, die durch Bewegung, Ton, Licht und Wasser Immaterialität 
zu erfassen sucht, lässt sich vor einem materiellen Hintergrund besser 
verstehen. Die Spannung, schmutzige Maschinen zu betrachten, die 
kreischen, torkeln und jeden Augenblick ausser Kontrolle geraten 
könnten, ist um so höher, wenn diese Objekte in der Sicherheit 
historischer, bürgerlicher Räume und repräsentativer Architektur 
aufgestelt sind.106  
 

 
topos: architect voor kunstenaar 

In sommige kritieken wordt deze dialoog ook gepersonaliseerd. De 
personificatietopos verschijnt het meest kernachtig in titels als ‘Rietveld for Van 
Gogh’ of ‘Sert for Miró’.107 (fig. 39) De subjectivering van de kunst eigen aan 
monografische musea krijgt hier een pendant in de subjectivering van het 
museumgebouw in de persoon van de architect. In de formule ‘architect voor 
kunstenaar’ wordt de dialoog behalve assymetrisch ook hiërarchisch voorgesteld. 
Hier wordt de algemene norm van de dienende museumarchitectuur die zich 
onderschikt aan de kunst gevarieerd: de ontwerper-dienaar stelt zich ten dienste van de 
kunstenaar. Soms wordt deze verhouding tussen kunstenaar en architect ook 
bijgekleurd door de persoonlijke relaties tussen de kunstenaar en de architect te 
benadrukken – Josep Luis Sert en Miró, Renzo Piano en Emilio Vedova, etc. – 
of door het ontwerpen ‘voor een kunstenaar’ als een hommage te benoemen.108 

Opmerkelijk is dat de dienstbaarheidsidee, gepersonaliseerd in de figuur 
van de architect, slechts per uitzondering aan een neutraliteitsidee gekoppeld 
wordt zoals gebeurt in het algemene discours over museumarchitectuur.109 Vaker 
wordt de dienstbaarheid echter geïnterpreteerd als een wenselijke verwantschap 
in de artistieke posities van de architect-vertolker en de kunstenaar.110 In 

                                                            
106 Richard Ingersoll in: ibid. p. 16. 
107 Padovan, "Rietveld for Van Gogh." David Mackay, "Sert for Miró," Architectural Review 160, nr. 953 
(1976). Josep María Montaner, "Más sert para Miró: un museo que crece," Arquitectura viva, nr. 1 
(1988). Andrea Gleiniger en Reinhardt Stumm, "Botta für Tinguely: das neue Museum in Basel," Bauwelt 
87, nr. 40 (1996). 
108 Anna Sansom, "Rudy Ricciotti pays homage to Jean Cocteau [Menton, France]," Mark: another 
architecture, nr. 36 (2012). 
109 Dienstbaarheid wordt dan het afzien van auteurschap in de museumzalen: “Bei La Congiunta stellt 
sich die Architektur sachlich und ohne persönlichen Absichten in den Dienst des plastischen Werkes 
eines Bildhauers”. John Summerson formuleert deze idee korter voor de Clore Gallery : “[i]n the 
galleries Stirling retires and the great painter reigns supreme.” P.M. en red., "La Congiunta, Museum in 
Giornico, 1992, Architekt: Peter Märkli, Zürich." p. 32. John Summerson, "Vitruvius Ridens or Laughter 
at the Clore," Architectural Review 18, nr. 1084 (1987). p. 46. 
110 Meili: “Die Auffassungen des Bildhauers und des Architekten sind verwandt, daher wirken Gebäude 
und Ausstellungsgegenstände als untrennbare Einheit.” Meili, "Kunstbau in Giornico." p. 35. Karen Stein 
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extreme gevallen loopt dit uit op een hyberbolische identificatie van de 
museumarchitect met de kunstenaar, en van diens werk met dat van de 
kunstenaar. ‘Kurokawa’s sunflower opens’ is de titel van een bespreking in 
Architect’s journal van de uitbreiding van het Van Gogh Museum.111 Ole 
Bouman concentreert zijn bespreking in Archis volledig op de 
onvergelijkbaarheid van de persoon van Kurokawa met die van Van Gogh en 
baseert daarop zijn kritiek op het ontwerp:  

 
Waarom is er gekozen voor een ontwerp dat innerlijk tegenstrijdig is 
zowel aan het bestaande museum als aan het wereldbeeld van de 
kunstenaar aan wie het is gewijd?112 
(…) 
Niets in het enorme oeuvre van deze Japanse architect wijst erop dat we 
met een getormenteerde ziel te maken hebben. Gezien zijn staat van 
dienst en de populariteit waarin hij zich al decennia mag verheugen, kan 
hij geen weet hebben van wat het is miskend te zijn. Van Goghs 
oriëntalisme zou hij, mocht hij er iets van weten, verre van zich werpen. 
En ook diens boertige karaktertrekken zijn Kurokawa volledig vreemd. 
De dialectische levensvisie waarvan Vincent zich bediende wordt in het 
filosofische oeuvre van Kurokawa ongeveer tot vijand nummer één 
gemaakt, terwijl diens propaganda voor symbiose als het filosofische, 
anti-romantische denkraam van de 21ste eeuw, door Van Gogh 
volstrekt onbegrepen zou zijn. Men heeft nu gekozen voor een 
architectuur die intrinsiek het wereldbeeld waarop de kunstenaar ooit 
steunde, verwerpt. Het enige dat we wereldwijd van dat wereldbeeld 
nog kunnen waarderen is het drama, het spektakel van het leed dat er 
het gevolg van was. En precies dit spektakel is een aspect waar 
Kurokawa uitstekend raad mee weet.113 
 

Boumans kritiek op de uitbreiding van het Van Gogh Museum steunt niet alleen 
op de mythe van Van Gogh als verdoemde kunstenaarsheld, Bouman past de 
lectuur van werk doorheen de persoonlijkheid van de maker-auteur, niet alleen 

                                                                                                                                             
brengt Warhol en Gluckman retorisch op gelijke voet: “Gluckman is often described as sacrificing his 
own artistic sensibility to that of his client, yet both are equally present here, although in different 
forms. Whereas Warhol achieved prominence by infusing familiar images with shocking scale, color, 
and authority, Gluckman strives for a subtler melding of new and old.” Stein, "Home Again: The Andy 
Warhol Museum, Pittsburgh, Pennsylvania, Richard Gluckman Architects." p. 75. 
111 Dennis Sharp, "Kurokawa's sunflower opens," Architects' journal 210, nr. 4 (1999). 
112 Bouman, "Hoekig en rond op het Museumplein: Kisho Kurokawa: uitbreiding Van Goghmuseum = 
Angles and curves on Amsterdam's Museumplein: Kisho Kurokawa's extension to the Van Gogh 
Museum." p. 68. 
113 Ibid. p. 69. 
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toe op Van Goghs doeken maar ook op Kurokawa’s architectuur. De 
personalisering van museumarchitectuur met starchitects en signature architecture lijkt 
in Boumans bespreking bijna ad absurdum doorgetrokken te worden. Hier is 
echter vooral van belang hoe een aantal vooronderstellingen expliciet gemaakt 
worden die in het kritisch discours over de architectuur van kunstenaarsmusea 
sluimeren. 
 
Het architectuurkritisch discours raakt ongetwijfeld aan talrijke voor 
kunstenaarsmusea pertinente kwesties, maar het steunt ook op te snelle analyses 
en op uiteenlopende vrijblijvende retorische analogieën tussen museum en 
kunstenaar, op te vage concepten en vooral op onuitgesproken en vaak 
problematische vooronderstellingen. De vooronderstelling dat een artistiek 
oeuvre een gegevenheid is waar de museumontwerper mee kan werken en waar 
hij of zij op kan repliceren, moet kritisch geproblematiseerd worden, net als 
bijvoorbeeld de frequente suggestie dat symbolische gepastheid van de 
architectuur ten aanzien van de kunstenaar hetzelde inhoudt als de geschiktheid 
van het museum om diens werk tentoon te stellen. Immers, wellicht speelt ook 
in het architectuurkritisch discours de mythe van het kunstenaarschap die de 
uniciteit van kunstenaars overbenadrukt, en die de man en het werk 
voortdurend op elkaar betrekt. 
 
 

1.4  Een monografische factor  
 
Als we de diversiteit in het geschetste landschap van kunstenaarsmusea samen 
beschouwen met de afwezigheid van het kunstenaarsmuseum als institutioneel 
of architecturaal type in de literatuur, en met de aandacht voor de singulariteit 
van kunstenaarsmusea in architectuurkritieken, dan wordt een grote spanning 
voelbaar tussen de veronderstelling van het bestaan van ‘het 
kunstenaarsmuseum’ als een specifiek soort museum, en kunstenaarsmusea als 
een reeks specifieke gevallen op zich. 

In het licht van de feitelijke diversiteit onder de bestaande 
kunstenaarsmusea is het weinig verwonderlijk dat de publicaties over 
museuminstellingen en museumarchitectuur het kunstenaarsmuseum nauwelijks 
als specifiek museumtype opvatten – noch als institutioneel, noch als een 
architecturaal type – maar eerder als “oddments”, onregelmatigheden onder de 
bredere noemer van het kunstmuseum. Tegenover dit herleiden van de 
verschillen tussen kunstenaarsmusea en kunsthistorische musea tot de dimensie 
van particuliere variaties van het kunstmuseum, staat echter ook een omgekeerd 
verdwijnen van de categorie ‘kunstenaarsmuseum’ in een bijna-exclusieve 
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aandacht voor het particuliere binnen het architectuurkritisch discours. Daar 
wordt elk kunstenaarsmuseum immers geïnterpreteerd als resultaat van een 
unieke ontwerpopgave, vanwege het unieke programmatische gegeven van de 
kunstenaar voor wiens oeuvre een museum ontworpen moet worden. Deze 
nadruk op singulariteit, het zoeken naar de verdiscontering van het gegeven 
oeuvre en de figuur van de kunstenaar in het museumontwerp, is een typisch 
aspect van deze architectuurkritieken. Het discours toont zich evenwel niet 
bewust van het typische karakter van dit soort ontwerp-interpretaties die in 
kritieken keer op keer gemaakt worden. Evenmin wordt er de overweging 
gemaakt dat de (gezochte) singulariteit in elk van de ontwerpen mogelijks 
singuliere oplossingen betreft voor een aantal typeproblemen die zich bij het 
ontwerpen van kunstenaarsmusea stellen. 
 
Net zoals het overheersend discours over de architectuur van kunstmusea het 
ontwerpen van musea voorstelt als een zaak van “bouwen voor de kunst”, zo 
ook neigt het architectuurkritisch discours over de architectuur van 
kunstenaarsmusea er naar het ontwerpprobleem kunstenaarsmuseum ruwweg te 
projecteren als een tegenoverstelling van kunst en een te ontwerpen 
museumgebouw dat hiermee in dialoog zou kunnen gaan. De kunst zou in het 
tweede geval niet een open en heterogene collectie maar een verzameling 
werken uit een meestal reeds afgesloten oeuvre betreffen. Daarbij gaan beide 
vertogen echter niet alleen voorbij aan het feit dat tussen de architectuur en de 
kunstwerken ook nog de tentoonstelling als een derde term tussenkomt, maar 
ook aan het (kunstenaars)museum als instelling.114 De te ontwerpen verhouding 
tussen museumgebouw en oeuvre-collectie is geen rechtstreekse verhouding 
tussen ‘container’ en ‘contained’, maar een verhouding die bemiddeld wordt 
door het medium van de tentoonsteling en die geconditioneerd wordt door het 
(kunstenaars)museum als instelling.  

Voor een kritische reflectie over de architectuur van kunstenaarsmusea 
is het daarom nodig eerst te onderzoeken wat de monografische factor op het niveau 
van kunstenaarsmusea als instellingen betekent. Er dringt zich ten eerste een 
kritische reflectie op over de monografische benadering van kunst zelf. Als 
museuminstellingen die zich allen beperken tot het oeuvre en/of de figuur van 
een enkele kunstenaar zijn kunstenaarsmusea slechts een van de 
geïnstitutionaliseerde formats voor dergelijke monografische kunstbenadering. 
Ten tweede zal de specificiteit van kunstenaarsmusea op zo een manier in kaart 

                                                            
114 Dit inzicht fungeert als pivotaal uitgangspunt in Wouter Davidts’ doctoraal onderzoek over de 
architectuur van het museum voor hedendaagse kunst. Zie Wouter Davidts, Bouwen voor de kunst? 
Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern  (Gent: A&S/books, 2006). 
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gebracht moeten worden, dat ook de diversiteit onder deze kunstenaarsmusea 
erkend en kritisch geïnterpreteerd kan worden.  
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1. Possagno in 1863, met de Tempio en Antonio Canova’s geboortehuis met de Gipsotheca op 
één as. 

Afbeeldingen
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2. Museo Canova, Possagno: achterzijde van Canova’s geboortehuis met tuin, 2008.

3. Museo Canova, Possagno: tuin van Canova’s geboortehuis (rechts), met zicht op de gipso-
theca, 2008.

71



4. Museo Canova, Possagno: interieur van het gipsmuseum, 2008.

5. Museo Canova, Possagno: ‘spiegelkamer’ in het geboortehuis met schilderijen door Canova.
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6. Museo Vincenzo Vela, Ligornetto. De ‘kunstenaarsvilla’ met centraal ‘museumatelier’.

7. Het museumatelier van Vela (1883), houtsnede naar Antonio Bonamore.
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10. Het Wiertz-museum, Brussel, buitenkant van het atelier met ruïne-enscenering, gefotogra-
feerd door Edmond Fierlants in 1867.

11. Wiertz-museum, zicht op het groot museum-atelier, 2007.
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12. ‘Aanzicht van het Rubenshuis’ (binnenkoer met poort) door Jacobus Harrewijn naar Jan van 
Croes, 1684.

13. Rubenshuis Antwerpen, net na de reconstructie (1937-1946), tuinzijde van de poort.
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14. Reconstructie van het atelier van Francis Bacon in de Hugh Lane Gallery, Dublin: inventarise-
ring van ‘Table F7’ overgebracht uit Bacons Londense atelier.

15. Behuizing van de reconstructie van het atelier van Francis Bacon in de Hugh Lane Gallery, 
Dublin (ontwerp: David Chipperfield).
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16. Lenbachhaus, Munchen, middenste zaal van de ateliervleugel, toestand 1996.
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17. Zaal in het Musée Picasso Antibes, met Ulisse et les sirènes (1947), geschilderd in het Château 
Grimaldi.
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18. Jean Dubuffet op de bouwwerf van Closerie Falbala, Périgny-sur-Yrres, 1972.
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21. Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman, Antibes. De stichting is gehuisvest in de villa 
en het domein waar het kunstenaarskoppel woonde. Zicht op het atelier van Hartung, 2012.

22. Fondation Hartung Bergman, Antibes. Atelier van Hans Hartung, 2012.
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23. Fondation Hartung Bergman, Antibes. Atelier van Hans Hartung, 2012. Een van de depots 
met nagelaten werken van Hartung, 2012.

24. Fondation Hartung Bergman, Antibes. De stichting heeft geen eigen museumwerking, er is 
wel een shop met publicaties over Hartung en Bergman, 2012.
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25. Voorgevel van het tentoonstellingsgebouw met werk-kluis van de Stichting Jenny en Luc 
Peire, Knokke (ontwerp: De Bruycker-De Brok Architecten).

26. Stichting Jenny en Luc Peire, zicht op de in 2010 bijgebouwde ‘tuinkamer’ op maat van Envi-
ronnement I (1967).
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27.  Studie voor de gevel van het Broodthaerskabinet in de Floraliënhal achter het SMAK, Gent 
(De Vylder-Vinck-Tallieu Architecten, 2009).

28. 15 Kamers voor Marcel Broodthaers (De Vylder-Vinck-Tallieu Architecten, 2009).
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29. Museum Quadrat, Bottrop, met onder meer het Josef Albers Museum (ontwerp: Bernhard 
Kuppers). Plan.

30. Museum Quadrat, Bottrop, met onder meer het Josef Albers Museum (ontwerp: Bernhard 
Kuppers). Snede.
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31. Fondazione La Congiunta, Giornico (ontwerp: Peter Märkli).

32. Fondazione La Congiunta, Giornico (ontwerp: Peter Märkli), met sculpturen en reliëfs van 
Hans Josepsohn.
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33. Jean Tinguely Museum, Basel, (ontwerp: Mario Botta), façade aan het park.

34. Jean Tinguely Museum, Basel, (ontwerp: Mario Botta), hoofdzaal.
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37. Van Gogh Museum, Amsterdam, (ontwerp: Rietveld, van Dillen, Van Tricht), eerste verdie-
ping, situatie 1975.

38. Van Gogh Museum, Amsterdam, (ontwerp: Rietveld, van Dillen, Van Tricht), atrium, situatie  
 1975.
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2.  Opzet van het onderzoek 
 
 
 
Ignasi de Solà-Morales schrijft in een voorwoord bij Montaners en Oliveras’ 
bloemlezing van toen recente museumontwerpen uit 1986 treffend dat de 
institutionele betekenis van museumarchitectuur verband houdt met het 
moderne concept van de kunst zelf: “Only in modern societies, where art and 
knowledge are considered autonomous values, can and should there exist a 
mechanism for interpreting those realities”.115 Het museum is precies dit mechanisme 
dat toelaat de verzamelde objecten als kunst te benaderen en te interpreteren: 
“In this way, the museum as a place where art and historical documents are 
ordered and presented must have a hermeneutically efficient architectural form capable 
of revealing to the public its sacred contents.”116 De Solà-Morales situeert de 
institutionele inzet voor de architectuur bij het programma kunsthistorisch 
museum in het vermogen van museumgebouwen om het begrip bij bezoekers 
van de tentoongestelde artefacten te ondersteunen. Anderen zullen het belang 
van de museumarchitectuur voor het kunstmuseum als institutionele plaats 
anders formuleren, daarbij de nadruk leggend op andere institutionele aspecten 
van het kunstmuseum. Mijn opzet in voorliggend onderzoek is om dergelijke 
instellings-specifieke inzet voor museumarchitectuur te formuleren voor 
kunstenaarsmusea als specificiek soort museumprogramma. 
 
 

2.1  Aard van het onderzoek 
 
Voorliggend proefschrift wil een bijdrage leveren aan de kritische theoretische 
reflectie over museumarchitectuur met onderzoek waarin het programma 
‘museum’ vernauwd wordt tot het programma van het kunstenaarsmuseum. 
Kunstenaarsmusea zijn vanzelfsprekend een historisch fenomeen, en in mijn 
betoog maak ik talrijke verwijzingen naar de kunst-, architectuur- en 
instellingengeschiedenis, maar mijn betoog zelf wil geen geschiedenis schrijven, 
noch als uitkomst van dergelijke geschiedenis de actuele historische conditie 

                                                            
115 Ignasi de Solà-Morales, "The Meaning of the Architecture of Museums," in The museums of the last 
generation, red. Josep Maria Montaner en Jordi Oliveras (London: Academy editions, 1986)., mijn 
cursivering. 
116 Ibid., mijn cursivering. Met een vandaag veelgebruikte Foucauldiaanse term kan dit ‘mechanisme’ ook 
een dispositif genoemd worden. Over het museum als dispositief, zie Hubert Damisch, "Il dispositivo 
museo/The museum device," Lotus International, nr. 35 (1982). Jean-Louis Déotte, "The Museum, a 
Universal Device," Museum International 59, nr. 3 (2007). En ———, "Le musée n'est pas un dispositif," 
Cahiers philosophiques, nr. 124 (2011). 
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omschrijven waarbinnen vandaag mogelijks nieuwe kunstenaarsmusea opgericht 
of ontworpen kunnen worden. 

Ik onderzoek kunstenaarsmusea als institutioneel type en benader ook 
de architectuur van kunstenaarsmusea vanuit een begrip van dit soort musea als 
instellingen. Het onderzoek is echter geen architectuurtypologisch onderzoek. 
De bedoeling is niet om de diversiteit binnen de architectuur van 
kunstenaarsmusea te herleiden tot het kunstenaarsmuseum als gebouwtype of 
tot enkele subtypes. Wel is het de bedoeling om een kritische reflectie te 
ontwikkelen op kunstenaarsmusea als museuminstellingen, waarbij de 
ontwikkelde problematiseringen van uiteenlopende aspecten van dit soort musea 
vervolgens ook als kritisch argumentatiekader gebruikt kunnen worden voor de 
kritische interpretatie en voor de reflectie op het ontwerp van de architectuur 
van kunstenaarsmusea. 
 
 

2.2  Opbouw 
 
Het proefschrift is gestructureerd in drie delen die het fenomeen 
kunstenaarsmusea elk vanuit een andere invalshoek benaderen. De vier 
hoofdstukken van deel A behandelen en problematiseren het monografisch 
perspectief als een kunstdiscours dat de individualiteit van de kunstenaar 
thematiseert en dat typisch, maar niet uitsluitend, in kunstenaarsmusea 
verschijnt. Na deze eerste conceptuele boog zetten de vier hoofdstukken in deel 
B een tweede kader uit. Deel B behandelt het institutioneel profiel van 
kunstenaarsmusea vanuit het uitgangspunt dat kunstenaarsmusea hybride 
instellingen zijn waarin aspecten van verschillende soorten instellingen 
gecombineerd worden. B bouwt dus niet rechtstreeks verder op A – daarom 
begint de nummering van de hoofdstukken er opnieuw vanaf 1 – maar er zijn 
wel talrijke aangrijpingspunten tussen de twee conceptualiseringen die een 
kritische blik op het kunstenaarsmuseum openen. Deel C behandelt het ad hoc-
karakter van het musealiseringsproces bij kunstenaarsmusea, en betrekt de 
architecturale heterogeniteit onder de kunstenaarsmusea ook op dit ad hoc-
karakter van het musealiseringsproces. In tegenstelling tot de theoretische delen 
A en B bestaat deel C voornamelijk uit besprekingen van concrete cases. 

Delen A en B behandelen kunstenaarsmusea op een theoretisch en vaak 
ideaaltypisch niveau. Na de beknopte historische schets in de historische 
proloog voorafgaand aan deze inleiding is er dus slechts opnieuw aandacht voor 
het historisch particuliere in de casuistische essays van deel C, maar zelfs daar 
vertrekt de lectuur van de in delen A en B ontwikkelde kritische oogpunten. Dit 
uiteenhalen van ideaaltypische conceptualiseringen enerzijds en van besprekingen van 
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particuliere kunstenaarsmusea anderzijds was een centraal methodologisch 
uitgangspunt bij dit onderzoek. De methode van de ideaaltypering, 
oorspronkelijk ontwikkeld binnen de sociologie door Max Weber, laat toe om 
duidelijke ideaaltypische ijkpunten uit te zetten – de held, het genie en de auteur, 
of het personenmemoriaal, het kunstmuseum en het archief – en er theoretische 
concepten en argumentaties mee te verbinden die niet vertroebeld worden door 
het historisch particuliere waarvan (initieel) abstractie gemaakt wordt. 
Historische gevallen kunnen vervolgens geïnterpreteerd worden door ze te 
positioneren ten opzichte van de ideaaltypes, waarbij ook precies de nuances en 
de specificiteit waarmee een concreet geval van de ideaaltypering verschilt 
scherper naar voor kunnen komen. Een van de belangrijke beperkingen van de 
methodologie om met ideaaltyperingen als het personenmemoriaal of het 
kunstmuseum te werken is de onvermijdelijke reductie van de complexiteit van 
de betreffende institutionele logica’s. De abstrahering van de historische context 
of het buiten beschouwing laten van een dynamiek van institutionele 
tegenmodellen mag dan ook niet misbegrepen worden als een poging tot 
essentialisering, noch als het formuleren van normatieve, prescriptieve modellen. 
 
Het onderzoek van het monografisch perspectief in deel A steunt op inzichten 
uit de (post)-structuralistische semiotiek, de literatuurtheorie, de kunsttheorie en 
de kunstsociologie. In een korte proloog worden aan de hand van het Clyfford 
Still Museum eerst het mononografisch perspectief en de mythe van het 
kunstenaarschap geëvoceerd. Hoofdstuk een bespreekt vervolgens eerst de 
kunstenaarsmonografie als historiografisch standaardgenre. De 
kunstenaarsmonografie is in meerdere opzichten de pendant in drukvorm van 
het kunstenaarsmuseum. In historisch opzicht gaat het kunsthistoriografisch 
genre zijn museale tegenhanger vooraf en werd het monografisch perspectief, 
waarin kunst doorheen de figuur van de kunstenaar geïnterpreteerd wordt, ook 
in dit leven-en-werk-genre ontwikkeld. De literatuur over de 
kunstenaarsmonografie maakt echter ook duidelijk dat dit monografisch 
perspectief in veel gevallen samen gaat met een mythologisering van de 
kunstenaar. 

Hoofdstuk twee brengt deze mythe van het kunstenaarschap preciezer 
in kaart, steunend op Roland Barthes’ begrip van de mythe als een voorstelling 
die het historisch-ideologische natuurlijk doet voorkomen. De mythe van het 
kunstenaarschap wordt in die zin geëxpliciteerd als een associatie van enerzijds 
een web van typische voorstellingen van de kunstenaar met anderzijds 
ideologieën die de kunstenaar als een bijzonder subject begrijpen. 

Deze mythe is op verschillende momenten in de geschiedenis 
aangevallen. Hoofdstuk drie behandelt drie invloedrijke de-mythificatiepogingen van 

94



 
 

de kunstenaar-auteur uit de jaren ’60: Roland Barthes’ kritiek op de auteur als 
gezagsinstantie voor de interpretatie van werken, Michel Foucaults kritiek van 
de ‘auteursfunctie’ als subjectiveringsdispositief, en de institutionele kunsttheorie 
die een radicale herinvulling van het kunstenaarschap impliceert. Elk van de drie 
kritieken houdt een herconceptualisering van het auteurschap in en breidt  het 
conceptueel apparaat uit. Bovendien ligt de focus bij de bespreking van elk van 
deze drie auteurskritieken telkens op een kwestie die van bijzonder belang is 
voor kunstenaarsmusea: op Barthes’ nadruk op het verlangen naar de Auteur, 
wat verband houdt met het verlangen naar contact met de kunstenaar bij het 
bezoek van een kunstenaarsmuseum; op Foucaults begrip van de eenheid van 
het oeuvre als een interpretatieve constructie, waaruit het mogelijk belang van de 
museumarchitectuur als interpretatief dispositief afgeleid wordt; en op het 
usurpatiemoment aan de basis van het kunstenaarschap zoals begrepen door de 
institutionele kunsttheorie, wat in verband gebracht kan worden met de typische 
aandacht in kunstenaarsmusea voor het jeugdwerk van de kunstenaar.  

Hoofdstuk vier staat stil bij de paradoxale vaststelling dat de 
kunstenaarsmythe doorwerkt ondanks de canonisering van de aangehaalde 
auteurskritieken. Nieuwe kunstenaarsmusea worden opgericht in een cultureel 
klimaat waarin zowel de kunstenaarsmythe en de demythificerende auteurskritieken 
blijven doorwerken. 

 
Deel B focust op het institutioneel profiel van kunstenaarsmusea en belicht er 
het hybride karakter van. Het deel begint opnieuw met een evocatieve proloog: 
de hybriditeit van het kunstenaarsmuseum wordt opgeroepen met het voorbeeld 
van het Rodin-museum. Deze institutionele hybriditeit wordt er ook in verband 
gebracht met de meervoudige constructie van het kunstenaarssubject en met het 
gelijktijdig doorwerken van de kunstenaarsmythe en de demythificerende 
auteurskritieken zoals behandeld in deel A. In drie hoofdstukken worden 
vervolgens institutionele aspecten van kunstenaarsmusea geconceptualiseerd 
door ze respectievelijk op de institutionele logica van het personenmemoriaal, 
het kunstmuseum, en het archief te betrekken. Voor elke ideaaltypisch 
beschreven instelling wordt eerst het overeenkomstig institutioneel belang 
geschetst – de zaak die het personenmemoriaal, het kunstmuseum en het archief 
elk dienen – en de manier waarop de objecten en de institutionele ruimte binnen 
deze memoriale, museale of archivalische logica functioneren. Vervolgens 
worden deze institutionele logica’s aangewezen bij kunstenaarsmusea, zodat de 
typische memoriale, museale of archivalische logica’s er in zichtbaar worden. 
Daarbij gaat de aandacht ook uit naar de manier waarop kunstenaarsmusea 
typisch onvolkomen personenmemorialen, kunstmusea en archiefinstellingen 
zijn: er wordt telkens aangetoond hoe een institutionele logica in het 
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kunstenaarsmuseum onder meer onder de inwerking van de andere 
institutionele modi onder spanning komt en gehybridiseerd wordt.  
 Het opzet van deel B in zijn geheel is evenwel niet om een formulering 
van ‘het kunstenaarsmuseum’ als een institutioneel ideaaltype te maken. In de 
hoofdstuktitels van deel B wordt daarom ook steeds de meervoudsvorm 
kunstenaarsmusea gebruikt in tegenstelling tot bijvoorbeeld het ideaaltypische 
personenmemoriaal of het ideaaltypische archief. Immers, niet alleen is de 
diversiteit onder de kunstenaarsmusea daarvoor te groot, ook is het net de 
bedoeling om deze diversiteit in beeld te houden en ze te interpreteren. Het 
uitgangspunt is immers dat deze diversiteit niet slechts een kwestie is van 
verschillen op het niveau van het particuliere (datgene waar bij een 
ideaaltypering abstractie van gemaakt wordt) maar ook een kwestie van 
verschillende posities op de talrijke mogelijke kruisingen tussen de institutionele 
ideaaltypes. Bij deze verschillende kruisingen situeert zich ook de kritische 
kernkwestie – de crux – bij kunstenaarsmusea als instellingen: de conflicten én 
coalities tussen verschillende institutionele logica’s die ontstaan en onderhandeld 
worden, en de speelruimte die daarbij vrij lijkt te komen om af te wijken van de 
respectievelijke institutionele conventies. 
 
Terwijl deel B de heterogeniteit onder kunstenaarsmusea al gedeeltelijk kan 
duiden als een diversiteit aan mogelijke hybridiseringen tussen de drie 
ideaaltypische instellingen, belicht deel C het typische ad hoc-karakter van de 
totstandkoming van kunstenaarsmusea als een bijkomende onzuiverheid. De 
consacrering van een kunstenaar in de grote kunstgeschiedenis verloopt via 
allerlei kleine en particuliere geschiedenissen. Dit ad hoc musealiseringsproces is 
bovendien vaak bepalend voor zowel de institutionele als de materiële vorm die 
het museum zal aannemen. Hoofdstuk een maakt een overzicht van enkele 
veelvoorkomende stichtingsscenario’s met de actoren die daarbij betrokken zijn. 
Hoofdstuk twee bestaat uit vijf essays waarin zeven concrete cases besproken 
worden. De vijf essays maken in de eerste plaats kritische interpretaties van de 
respectievelijke museumontwerpen, gevoed door de theoretische achtergrond 
van deel C maar ook van delen A en B. Elke essay kiest een andere en voor de 
behandelde cases relevante focus. Vier van de vijf essays zijn (soms sterk 
herwerkte) conference papers of boekbijdragen die in het Engels geschreven 
werden. Ik koos er voor om deze essays in het Engels te houden en ook het 
vijfde essay in het Engels te schrijven, zodat dit deel een consistent karakter 
behoudt. 

Terwijl museumarchitectuur in de striktere zin – gebouwen – in het 
tweede deel nog uiterst beperkt aan bod kwam, treedt ze hier meer op de 
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voorgrond. De casuïstische aanpak laat bij uitstek toe om het ad-hoc-karakter 
van de architectuur van kunstenaarsmusea in beeld te brengen. De zeven 
behandelde cases dekken samen de range aan uiteenlopende vormen af die 
kunstenaarsmusea kunnen aannemen, van de gemusealiseerde 
kunstenaarswoning en het – al dan niet op verplaatsing – gereconstrueerde 
kunstenaarsatelier tot het purpose built museum en het als museum 
herbestemde pand. In essays vier en vijf scherpt een comparatieve blik de 
aandacht voor ontwerpbeslissingen bij onderling vergelijkbare cases aan. Dit 
vergelijkend perspectief is in mindere mate ook in de eerste drie essays aanwezig 
in de tracering van de verschillende opeenvolgende museale projecten of 
gelijktijdige componenten binnen eenzelfde case. 

Twee essays behandelen de musealisering van kunstenaarswoningen tot 
huismusea. In een eerste essay wordt het Parijse Musée Gustave Moreau 
besproken en is het trekken en het hertrekken van de grens tussen front- en 
backstage in het huismuseum de centrale problematiek. Deze problematiek is in 
het geval van het Moreau-museum bijzonder pertinent omwille van enerzijds de 
oorspronkelijke bezorgdheid van de kunstenaar om via een precies 
gedifferentieerde toegang tot zijn nalatenschap als mens achter de kunstenaar, 
en als kunstenaar achter zijn oeuvre te kunnen verdwijnen; anderzijds ook 
omwille van de recente herbepalingen van deze grens. Een tweede essay 
behandelt de verschillende museale reconstructies van het atelier van Giorgio 
Morandi in Bologna, dat nu een finaal onderkomen lijkt te hebben gevonden in 
het gemusealiseerde appartement van de kunstenaar. In dit essay ligt de focus op 
de manier waarop de mythe van de geïsoleerde creatie in het atelier speelt in de 
musealisering van Morandi’s studio, en op de vraag hoe in het 
musealiseringsontwerp al dan niet strategiën aangewezen kunnen worden om 
bewust met deze mythologisering om te gaan. 

De drie laatste essays omschrijven het spectrum tussen een ‘collectie-
specifiek’ museumgebouw aan het ene uiterste (Wilhelm-Lehmbruck-Museum) 
en aan het andere uiterste kunstenaarsmusea die variëren op de generische white 
cube-tentoonstellingsruimte (Kirchner Museum en Roger Raveelmuseum). Daar 
tussenin situeren zich de als museum herbestemde panden van het Musée 
Magritte Museum en het Andy Warhol Museum. Behalve deze grote 
onderliggende lijn richt elk essay de aandacht ook nog op een andere 
problematiek. De specifieke focus van het Lehmbruck-essay ligt op het museum 
als Gesamtkunstwerk. Het essay over de Magritte- en Warhol-musea spitst zich 
toe op de vraag in hoeverre tentoonstellingsruimtes die een analogische 
gepastheid met het oeuvre nastreven ook geschikt zijn om het werk van de 
kunstenaar tentoon te stellen, en op de verschillende mogelijkheden om 
dergelijke representatieve architectuur en tentoonstellingsscenografie te doseren 
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en te distribueren over het museumgebouw. Het vijfde en laatste essay 
interpreteert de gebouwen van het Kircher- en het Raveelmuseum als 
verschillende wijzen om te bemiddelen tussen de plaatsloosheid van de 
tentoonstellingssituatie en de ervaring van de gesitueerdheid van het 
(personen)museum op een biografisch relevante plek. 
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DEEL A.
 

HET MONOGRAFISCH PERSPECTIEF
IN DE BAN VAN DE KUNSTENAARSMYTHE
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proloog 
Clyfford Still Museum: ‘And the Artworld was his Enemy’ 
 
   

1. 
De advertentie van het Clyfford Still Museum die in 2011 in Artforum verschijnt, 
kondigt niet alleen de opening van het nieuwe kunstenaarsmuseum in Denver aan.1 
Het appel “Explore the work of an American legend. Visit the permanent home to 
the life’s work of Clyfford Still. 11.18.11.” is slechts een onderschrift bij een epitaaf
achtige, blokletterende slogan die ook op kolossale advertenties in de stad te zien 
was: 
 

The canvas was his ally. 
The paint and trowel were his weapons. 
And the art world was his enemy. 
 

Hoewel de Amerikaanse abstract expressionist zich vanaf begin de jaren ’60 
inderdaad grotendeels van de kunstwereld afkeerde en zich op een hoeve in 
Maryland terugtrok, is wat de drie regels oproepen niet zozeer de historische 
persoon Clyfford Still. Wat ze oproepen, samen met de foto waarop Still alleen 
voor een van zijn doeken poseert, is het mythische beeld van ‘de kunstenaar’ die 
alleen staat met zijn werk tegenover de wereld. In een David Goliath strijd moet 
deze tragische kunstenaar held het opnemen tegen de gevestigde kunstwereld die 
hem niet begrijpt en hem in zijn bestaan bedreigt.  

De voorstelling van het nieuwe museum als een ‘home’ voor Stills 
levenswerk klinkt wat te sterk als we weten dat het Still museum opgericht werd in 
uitvoering van een bepaling in Stills testament dat hij zijn nalatenschap schonk aan 
de Amerikaanse stad die hem een persoonlijk museum ter beschikking zou stellen.2 
Het museum als thuis krijgt hier echter wel betekenis in combinatie met de 
tegenstelling Still art world: er wordt gesuggereerd dat dit Still museum zich aan 
Stills zijde schaart tégenover de (vijandige) institutionele kunstwereld. 

 
2. 
Naar aanleiding van zijn bezoek aan een Clyfford Still retrospectieve in 1979 
schrijft Keith Haring in zijn dagboek: “Overheard several people say of Clyfford 
Still's paintings, ‘I hadn't seen enough of them to appreciate them  before this.’ 
The effect of seeing a body of work  a piece of time  a lifetime in paintings  in 
relation to each other and in relation to themselves  is overwhelming.”3 Het werk 

                                                            
1 Clyfford Still Museum, The Canvas Was His Ally [Advertisement], in: Artforum  XLIX, nr. 11, 2011, pp. 185. 
2 Sylvia Hochfield, Revealing the Hidden Clyfford Still. New York. (2009). Online artikel geconsulteerd op 
01.04.2013. 
3 Keith Haring, Journals, New York, Penguin, 2010. p. 82. 
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van een kunstenaar in de breedte zien kan een ander begrip en een andere 
appreciatie van diens werk mogelijk maken. De blik op elk werk afzonderlijk kan 
door deze ‘interne contextualisering’ onder werken van dezelfde kunstenaar een 
diepte krijgen. Dit mogelijk maken is precies een van de doelstellingen van het 
monografisch perspectief dat kunstenaarsmusea bieden. Harings formuleringen ‘a 
body of work’ en a ‘lifetime in painting’ maken duidelijk dat het aanmaken van een 
overzicht over de volledige productie van een kunstenaar ook steeds raakt aan de 
figuur van de kunstenaar en aan de eindigheid van een individueel leven, van een 
lichaam. In het verzamelde oeuvre wordt een samenhang waargenomen die 
vergeleken wordt met die van een lichaam en die in een gemeenschappelijke 
oorsprong  de kunstenaar  verklaard wordt: “There is always some consistency,” 
schrijft Haring, “even just the common factor of a single creator presupposes 
continuity in a body of work.”4 De notie van het oeuvre impliceert een 
gemeenschappelijke auteursfiguur die voor een zekere samenhang  een min of 
meer consistente artistieke identiteit, artistieke intenties  garant staat en die het 
oeuvreperspectief een zinvolle interpretatiecontext maakt. Monografische 
presentatie  en interpretatieformats die binnen en buiten kunstenaarsmusea 
toegepast worden kennen het auteurssubject steeds een centrale rol toe, maar de 
mate waarin ze dit auteurssubject ook mythologiseren en vergroten kan sterk 
verschillen. Ongetwijfeld is het monografisch discours dat het Still museum in zijn 
tentoonstellingen en publicaties hanteert veel genuanceerder dan in de 
advertentieslogan, maar de mythe van het kunstenaarschap is bij een 
monografisch perspectief op kunst nooit veraf. 

Kunstwerken interpreteren door ze binnen het oeuvre van een kunstenaar 
te beschouwen hoeft geen mythologisering van de kunstenaar als held of genie 
met zich mee te brengen. Het betekent evenmin noodzakelijk dat het werk daarbij 
doorheen het leven of de persoonlijkheid van zijn maker geïnterpreteerd wordt. 
Maar zelfs dan nog kan de confrontatie met een oeuvre een affectief karakter 
krijgen, wanneer de existentiële betekenis ervan als levenswerk naar voor komt: “It 
causes great emotion to be stirred inside of me,” schrijft Haring, “to be in contact 
with the lifetime of work of a powerful artist.”5 Het monografisch perspectief kan 
zo, ook wanneer het afstand houdt van een heroïsering van de kunstenaar, snel 
doorkantelen naar mythificatie. 
 
3. 
Kunstenaarsmusea hebben zowel het bestaan van een monografisch perspectief 
als de kunstenaarsmythe als bestaansvoorwaarden. Zonder de opkomst van een 
monografisch perspectief om kunstwerken te benaderen binnen een leven en
werk perspectief, of als onderdelen van een idiosyncratisch oeuvre, hadden 
kunstenaarsmusea voor de kunstwereld geen zin. Zonder de mobiliserende kracht  
van en het geloof in de mythe dat het kunstenaarschap een zaak is van de ‘natuur’ 

                                                            
4 Ibid. p. 85. 
5 Ibid. p. 82. 
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van bijzondere, vererenswaardige individuen en dat kunst het spontaan resultaat is 
van hun ongebreidelde creativiteit, zonder die mythe werden er wellicht geen 
kunstenaarsmusea opgericht.  

In dit deel A belicht ik in een eerste hoofdstuk de betekenis van het 
monografisch perspectief binnen de kunstwereld en de kritische, historiografische 
en museologische formats waarin dit perspectief vorm krijgt. Het tweede 
hoofdstuk beschrijft de mythe van het kunstenaarschap zelf, het derde beschrijft 
enkele kritieken op het auteursconcept als een poging tot demythificatie van het 
kunstenaarschap. Tenslotte sta ik in een laatste hoofdstuk stil bij de paradoxale 
vaststelling dat zowel de kunstenaarsmythe als de auteurskritiek vandaag blijven 
doorwerken in monografische formats waaronder ook de kunstenaarsmusea. 
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A| 1. Het perspectief van de kunstenaarsmonografie 
 
 

1.1 Mono-grafein: singuliere kunstenaars beschrijven  
 
Kunstenaarsmusea stellen geen nevenschikking van individuele absolute 
meesterwerken tentoon en brengen evenmin een overzicht van de 
kunstgeschiedenis. Hun verhaal is monografisch: ze maken een overzichtsblik 
op de volledige productie van een individuele kunstenaar mogelijk en laten toe 
om individuele kunstwerken binnen het bijeengebrachte oeuvre te interpreteren. 
Ze belichten daarbij de specifieke thematieken of problematieken die dit werk 
beheersen en de ontwikkelingen die er in zichtbaar worden. Ze portretteren 
daarbij vaak ook de persoon van de kunstenaar en hebben aandacht voor de 
levensloop van de kunstenaar als achtergrond voor het verloop van het oeuvre. 
Soms maken ze ook een procesmatig begrip van kunstwerken mogelijk door 
hun aandacht voor het particuliere werkproces van een kunstenaar, van de 
manier waarop een eerste idee ontwikkeld wordt tot een voltooid werk, tot de 
manier waarop de betroffen kunstenaar motieven herneemt in latere werken. 
Precies in hun typisch gebruik van deze kritisch-historiografische formats bij 
hun tentoonstellingen en publicaties zijn deze kunstenaarsmusea echter met 
elkaar vergelijkbaar:  de thematisering van het uitzonderlijke en het singuliere dat 
kenmerkend is voor de artistieke individualiteit van de respectievelijke 
kunstenaars gebeurt in min of meer vaste monografische formats – in de 
kunstenaarsmonografieën en in de tentoonstellingen van monografische musea. 

“Meaning ‘writing on a single thing,’ the term [monograph] conveys the 
attentiveness to the singular existent that the artist’s monograph so pervasively 
activates and articulates in the study of artworks, oeuvres, and artists, to the 
point of equating art and existence,” schrijft Gabriele Guercio in zijn studie van 
de ontwikkeling van het genre van de kunstenaarsmonografie in de negentiende 
eeuw.1 Het ‘singular existant’ dat de kunstenaarsmonografie, de monografische 
tentoonstelling of het monografisch museum als hun ‘ene onderwerp’ pogen 
weer te geven en te interpreteren zijn geen singuliere kunstwerken maar singuliere 
kunstenaarssubjecten. Volgens Christian Michel draait elke monografische 
benadering rond de vraag wat de specificiteit van een bepaalde kunstenaar is en 
hoe deze specificiteit te begrijpen valt: “C’est là que se pose la question, à mon 
sens souvent négligé dans les monographies, qu’elles soient écrites ou montrées 
(je pense aux expositions): comment donner à comprendre la spécificité de 

                                                            
1 Gabriele Guercio, Art as Existence: the Artist's Monograph and Its Project  (Cambridge (Mass.)/London: 
MIT Press, 2006). p.  22. 
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l’artiste sur lequel on travaille ou que l’on expose?”2 De monografie benadert het 
werk van een kunstenaar in zijn singulariteit, een singulariteit die typisch in de 
bijzondere persoonlijkheid en het leven van het kunstenaarsindividu gegrond 
wordt. In dergelijke koppelingen van kunst aan een oorsprong in de natuur van 
bijzondere artistieke individuen wordt de monografische benadering 
mythologiserend en is ze in de twintigste eeuw het voorwerp geworden van 
enkele verreikende kritieken die het monografisch genre op basis van zijn 
traditionele leven-en-werk-discours verwierpen.  

De premisse van artistieke individuele singulariteit die met de 
monografische factor gepaard gaat maakt dat kunstwerken anders begrepen 
worden dan in het (kunsthistorisch) museum. Volgens Gabriele Guercio biedt 
de monografie weerstand aan de ideologie van een autonome kunstgeschiedenis 
zoals het museum die presenteert, een weerstand aan de dichotomische 
dissociatie tussen historische werkelijkheid en de kunstgeschiedenis van 
opeenvolgende individuele kunstwerken die Guercio met het museum 
associeert: “The monograph sought rather to repair this dichotomy by restoring, 
albeit ideally, the artworks to the life of their maker as well as to their own 
wholeness as works by the same author, and to the concourse of emotion and 
intellect in which they presumably came into being.”3 De kunstbenadering van 
de monografie herstelt volgens Guercio via haar leven-en-werk-discours een 
eenheid die in het museum verloren gaat, door kunstwerken in levens te 
situeren, levens in werken en werken in oeuvres. Bij nader toezien betreft het 
echter verschillende eenheden – subject, oeuvre, leven, leven-en-werk – die 
weliswaar inderdaad veelal tegelijk geconstrueerd en gesuperponeerd worden. 
Ook de tegenstelling met de algemene kunstgeschiedenis zoals onder meer 
geconstrueerd door het museum moet genuanceerd worden: de 
kunstenaarsmonografie en het leven-en-werk-discours vormen een van de 
oudste en meest centrale genres in de kunsthistoriografie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Christian Michel in: Stephen Bann et al., "Un genre à repenser, une formule à renouveler?," Perspective, 
nr. 4 (2006). p. 526. 
3 Guercio, Art as Existence: the Artist's Monograph and Its Project. pp. 19-20.  
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1.2 Kunstgeschiedenis als kunstenaarsgeschiedenis 
 
1.2.1 De kunstenaar als voorbeeld, oorzaak en ordeningsprincipe 
 
De vroegste kunstgeschiedschrijving had een uitgesproken monografisch 
karakter. In zijn Levens van de Schilders, Beeldhouwers en Architecten vatte Giorgio 
Vasari zijn verhaal van de herontdekking van de sinds de Oudheid verloren 
gegane kunst en haar ontwikkeling tot een nieuw hoogtepunt op als een 
opeenvolging van individuele kunstenaarslevens. Net zoals andere 
contemporaine gebundelde levens van uomini famosi had deze nevenschikking 
van monografische portretten een monumentale bedoeling: die kunstenaars op 
een voetstuk hijsen en in de nagedachtenis vestigen opdat ze als exemplum 
zouden dienen voor hun navolgers zodat de bereikte hoogte in de kunst niet 
opnieuw verloren zou gaan.4 Doorheen de disciplinaire geschiedenis van de 
kunsthistoriografie hebben telkens weer sleutelfiguren als Johann von 
Winckelmann of Ernst Gombrich gepoogd om hun kunsthistorisch onderzoek 
te distantiëren van de monografische praktijken, maar ook na de uiteenlopende 
pogingen om haar als een cultuurgeschiedenis of als een sociale geschiedenis te 
hermodelleren blijkt de kunstgeschiedenis haar vroegste identiteit als 
compendium van individuele kunstenaarsgeschiedenissen nooit volledig van 
zich af te hebben kunnen schudden.5 Dit is ten eerste te wijten aan de rol die de 
monografische historiografie speelt in het uitbreiden en het verder classificeren 
van het kunsthistorisch disciplinair archief door de artistieke productie per 
kunstenaar te documenteren en te inventariseren. Net zo fungeren 
kunstenaarsbiografieën als eerste historische syntheses als bronmateriaal voor 
het schrijven van algemene kunstgeschiedenissen. 

Ten tweede behoudt de kunsthistorische discipline haar karakter van 
kunstenaarsgeschiedenis door de manier waarop de figuur van de individuele 
kunstenaar ook voor de grote kunsthistorische schema’s een bron van 
vernieuwing en dus van historische verandering blijft. In zijn essay Art History: 
Making the Visible Legible betoogt Donald Preziosi dat de kunstgeschiedenis erop 
gericht is om het zichtbare – de evoluerende vormeigenschappen van de kunst – 
leesbaar te maken door kunstwerken te interpreteren door ze op hun historische 
oorzaken te betrekken. Volgens Preziosi maakt de kunstgeschiedschrijving 

                                                            
4 Zie Peter France en William St Clair, Mapping lives : the uses of biography  (Oxford: Oxford university 
press, 2004). 
5 Zie Eduard Pommier, "Winckelmann: des vies d'artistes à l'histoire de l'art," in Les "vies" d'artistes : 
actes du colloque international organisé par le Service culturel du Musée du Louvre, les 1er et 2 octobre 1993, 
red. Matthias Waschek (Paris: Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts : Musée du Louvre, 1996). 
Carlo Ginzburg, "From Aby Warburg to E.H. Gombrich: A Problem of Method," in Myths, Emblems, 
Clues, red. Carlo Ginzburg (London: Hutchinson Radius, 1990). 
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causaliteit tot haar centrale bekommernis en vat ze haar studievoorwerp – de 
kunst – als historisch bewijsmateriaal op:  

 
It [art history] was routinely guided by the hypothesis that an artwork is 
reflective, emblematic, or generally representative of its original time, 
place, and circumstances of production. Art objects of all kinds came to 
have the status of historical documents in the dual sense that (1) each 
was presumed to provide significant, often unique and, on occasion, 
profoundly revealing evidence for the character of an age, nation, 
person, or people; and that (2) their appearance was the resultant product 
of a historical milieu, however narrowly or broadly framed.6 
 

In elke dergelijke (re)constructie van een causaliteitsketting is de kunstenaar een 
onmisbare schakel. De kunstenaar is als historische actor minimaal het punt 
waarop allerlei externe factoren ingrijpen en door wie ze in het kunstwerk 
gerepresenteerd worden. In het maximale perspectief is de historische 
verandering die in de kunst zichtbaar wordt toe te schrijven aan de autonome 
creativiteit van de individuele kunstenaar. In de overheersende plot binnen de 
kunstgeschiedenis worden de breuken die continuïteitspatronen onderbreken – 
imitatie, invloed, stilistische ontwikkeling – vaker aan de vernieuwende 
oorspronkelijkheid, aan het genie van een individueel kunstenaar toegeschreven 
dan aan veranderingen in de maatschappelijke structuur, laat staan aan 
contingentie. In de resulterende kunstgeschiedenissen als kettingen van 
individuele bijdragen wordt niet alleen de verantwoordelijkheid van individuen 
voor artistieke vernieuwingen overschat, daarbovenop wordt aan de basis van 
deze vernieuwingen ook vaak een intentionaliteit vanwege de kunstenaar als 
subject verondersteld. “Intentionality becomes the vanishing point, or 
explanatory horizon, of causality.”7 
 
 
1.2.2 De kunstenaarsmonografie als kunsthistoriografisch standaardgenre 
 
In een handboek over kunsthistorische methodologie schreef Mark Roskill in 
1976 dat “The most basic kind of publication that art historians produce is 
probably the monograph on a particular artist.” Roskill beschrijft hoe in een 
monografie “all the artist’s works will be sorted out and catalogued, with 

                                                            
6 Donald Preziosi, "Art History: Making the Visible Legible," in The art of art history : a critical anthology, 
red. Donald Preziosi (Oxford: Oxford university press, 1998). p. 13. 
7 ———, "The Art of Art History," in The art of art history : a critical anthology, red. Donald Preziosi 
(Oxford: Oxford university press, 1998). pp. 514-515. 
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illustrations to match; and an interpretative essay will usuably be provided to go 
along with this. There, the development of the artist’s work will be dealt with 
from different points of view (style, subject matter, technique, and so on), and 
the discussion of how the artist developed and of his total achievement may well 
shade into criticism.”8 Dergelijke inschatting van de monografie als een 
gestandaardiseerd genre dat op de ene na de andere kunstenaar toegepast kan 
worden schemert ook door in Eric de Chassey’s recentere opmerkingen over de 
kunstenaarsmonografie.9 De Chassey vat het klassieke schema van de 
monografie samen zoals het tot voor kort systematisch toegepast werd op de 
grands artistes van een teleologisch opgevatte kunstgeschiedenis: “passant de la 
formation à une période où l'originalité est atteinte par des oeuvres créant un 
événement et déterminant la reconnaissance de l'artiste (ce que l'historiographie 
américaine a nommé breakthrough years), suivie de la période ‘classique’, conclue 
par un déclin ou au contraire une floraison tardive.”10 De Chassey haalt met 
deze gebalde karakterisering een generische verhaalplot aan van vele 
kunstenaarsmonografieën, maar ook het samenspel van wat hij de “triptyque 
canonique” van de monografie noemt: “la biographie - l’oeuvre - la fortune 
critique”.11 De monografie vertelt het leven van een kunstenaar, assembleert 
diens productie als een oeuvre, en bespreekt de historische ontwikkeling van de 
kritische receptie van de kunstenaar, waarbij deze onderwerpen typisch in relatie 
met elkaar behandeld worden, bijvoorbeeld via periodiseringen voor en na de 
doorbraak, of via topoi zoals het late werk. Dit vertrouwde model van de 
kunstenaarsmonografie en de verwante genres van de kunstenaarsbiografie in 
enge zin en de catalogue raisonné ontwikkelden zich gradueel uit de renaissance-
collecties van kunstenaarslevens. Volgens Gabriele Guercio werd het idee om 
een boek aan een individuele kunstenaar te wijden ten vroegste gangbaar rond 
1800. De ontwikkeling van de kunstenaarsmonografie als een apart genre in de 
kunstliteratuur versnelde vooral in het begin van de negentiende eeuw en 
kristalliseerde tegen het einde van de eeuw uit tot een genre met een min of 
meer vast format.12 
 
 
 
 

                                                            
8 Mark Roskill, What is Art History?. p. 14, geciteerd in Guercio, Art as Existence: the Artist's Monograph 
and Its Project. p. 4. en p. 8. 
9 La monographie d'artiste [themanummer], Perspective (2006). 
10 Sylvie Aubenas et al., "La monographie d'artiste: une contrainte, un modèle, un schéma adaptable?," 
Perspective, nr. 4 (2006). p. 511. 
11 Ibid. p. 512. 
12 Guercio, Art as Existence: the Artist's Monograph and Its Project. 
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Vasari’s Levens als archetype van een dialectisch genre 
 
Vasari wordt doorgaans als vader van het genre aangewezen en in zijn Levens van 
de Schilders, Beeldhouwers en Architecten voor het eerst gepubliceerd in 1550 kan 
inderdaad een archetype van het leven-en-werk-model herkend worden. Het 
genre van het Vasariaanse kunstenaarsleven vond echter misschien wel al een 
eerdere voldragen vertegenwoordiger in Antonio Manetti’s leven van Filippo 
Brunelleschi.13 Gabriele Guercio beschrijft Vasari als de archetypische 
‘monograaf’ omwille van de invloed van zijn Levens voor de negentiende-eeuwse 
kunstenaarsmonografieën, maar ook omdat Vasari een tekstformat ontwikkelde 
waarin een begrip van de beeldende kunst onlosmakelijk werd “from the dual 
consideration of the biographical and the artistic realms”.14 Een Vasariaans 
leven volgt een meer of minder vaste structuur rond een organische 
ontwikkeling van geboorte tot dood. Na een inleiding wordt de geboorte 
besproken met aandacht voor de betekenis van de plaats van geboorte, de 
afkomst, de naam en eventuele voortekens, topoi waaruit sterk de naturalisering 
van het kunstenaarschap blijkt. Vervolgens komt typisch het jeugdige talent ter 
sprake en de ontdekking ervan, vaak door een oudere kunstenaar. Na een 
bespreking van het vroege werk en de loop van de carrière wordt de mature fase 
behandeld en worden de belangrijkste realisaties overlopen. Een selectie van 
prominente werken worden beschreven. Tenslotte wordt de oude dag van de 
kunstenaar behandeld, de omstandigheden van zijn overlijden en hoe dat 
overlijden de persoonlijke entourage en de opdrachtgevers trof. Vroegmoderne 
kunstenaarslevens sluiten af met de topoi van The Fate of the Body – de fysieke 
verschijning van de kunstenaar, zijn persoonlijke gewoontes, zijn begrafenis, 
grafmonumenten en grafopschriften – en van The Fate of the Works – de 
historische betekenis van de kunstenaar en zijn navolging.15 Een Vasariaans 
kunstenaarsleven is duidelijk meer ‘leven’ dan ‘werk’. De werken worden slechts 
hier en daar aangeraakt en van de moderne notie van het oeuvre is nog geen 
sprake, maar toch kan er naast een biografische identiteit van de protagonist ook 
al een notie van een artistieke identiteit die zich in de werken zelf manifesteert 
aangewezen worden, een intuïtie dat er een continuïteit bestaat onder alle 
werken van een kunstenaar.16 Vasari gaat er van uit dat elke kunstenaar zijn 
eigen maniera heeft, een persoonlijk handschrift, een persoonlijke en niet-
imiteerbare stijl om bepaalde onderwerpen weer te geven. Vertrouwend op zijn 
                                                            
13 Catherine M. Soussloff, The absolute artist : the historiography of a concept  (Minneapolis (Minn.): 
University of Minnesota press, 1997). p. 43. 
14 Guercio, Art as Existence: the Artist's Monograph and Its Project. p. 26. 
15 Catherine Soussloff benoemt deze topoi in haar ‘Schematic Structure of the Artist’s Biography’. 
Soussloff, The absolute artist : the historiography of a concept. p. 2. 
16 Guercio, Art as Existence: the Artist's Monograph and Its Project. p. 29. 
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vermogen om de handen van verschillende meesters te onderscheiden 
instrumentaliseert Vasari dit geloof ook wanneer hij als connaisseur 
toeschrijvingen maakt of corrigeert. Terwijl Vasari wel de vooronderstelling dat 
elke schilder zichzelf schildert omarmt, zijn de gevallen waar Vasari de 
uitwisseling tussen werken en hun maker expliciteert zeldzaam. In het leven van 
Fra Angelico bijvoorbeeld belicht Vasari de uitzonderlijke kwaliteit van deze 
werken met religieuze onderwerpen door naar de heiligheid van Giovanni 
Angelico als vroom individu te verwijzen.17 
 
De ontwikkeling van de negentiende-eeuwse kunstenaarsmonografie tot een standaardgenre 
 
Volgens Gabriele Guercio definieert precies de articulatie van de twee 
conceptuele entiteiten van de biografische en de artistieke identiteit en van hun 
dialectische relaties het genre van de kunstenaarsmonografie. In Vasari’s Vite, 
waar deze entiteiten eerder impliciet geponeerd worden en waar de interrelatie 
vooral retorische suggestie is, herkent Guercio dit monografisch model in een 
embryonale fase.18 Pas nadat de publicatie van volledige boeken gewijd aan een 
enkele kunstenaar gangbaar werd rond 1800 ontwikkelde de leven-en-werk-
dialectiek van de kunstenaarsmonografie zich ten volle. De ontwikkeling van het 
genre werd gevoed door verschillende krachten waaronder het ontstaan van de 
kunstgeschiedenis als discipline, de herdefiniëring van het kunstenaarschap in de 
negentiende eeuw, en het ontstaan en de professionalisering van de openbare 
kunstmusea. Ook gelijktijdige ontwikkelingen in het genre van de literaire 
biografie en in de natuurwetenschappen hadden hun invloed. Geleidelijk 
integreerden de voorheen aparte genres van de kunstenaarsbiografie en van de 
catalogue raisonné zich tot het moderne format van de kunstenaarsmonografie. 
De analogische relatie tussen de biografische en de artistieke identiteit uit het 
Vasariaanse archetype werd in de moderne monografie geëxpliciteerd: 
 

 In the nineteenth century, three hundred years after Vasari, the 
monograph came to regard as mutually comprehensive the ideas of the 
artist as an author whose agencies traverse a multidimensional sphere 
and of art as inextricable from the life it defines and reflects. It became 
a conceit of the monograph that if the artist undergoes a process of 
becoming that interweaves the space of the works with the time of the 
life, then his or her works must bear the traces of their human 

                                                            
17 Ibid. pp. 31-33. 
18 Ibid. p. 14. 
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foundations and must be classifiable as moments within the unfolding 
of a life.19 
 

Bij de uitdieping van de biografische aspecten van de kunstenaarsmonografie 
bleven de Vasariaanse componenten van het kunstenaarsleven bestaan – de 
typische kunstenaarsanekdotes, aandacht voor de lichaamsbouw van de 
kunstenaar, voor zijn jeugd en opleiding, voor zijn karaktertrekken en voor zijn 
kwaliteiten als moreel exemplum – maar enkele belangrijke veranderingen 
moeten ook aangewezen worden. Ten eerste werd de biografische neerslag 
historisch accurater, in parallel met de ontwikkelingen van de biografie als 
literair genre vanaf het einde van de achttiende eeuw waarbij biografen nu ook 
expliciet verwezen naar geschreven bronnen of deze in hun werk integreerden. 
Ten tweede had Johann Joachim Winckelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums 
(1764) een nieuw bewustzijn van kunst als historisch en cultureel gegrond 
fenomeen teweeggebracht. Terwijl Winckelmann zelf kritisch was ten aanzien 
van de bruikbaarheid van biografie voor de kunstgeschiedenis neigden 
monografieën ernaar op deze paradigmatische verandering te reageren met een 
aandacht voor de historische context zonder daarbij de centraliteit van de 
kunstenaar op te geven. “[T]he art of the past was approached,” schrijft Guercio 
over deze paradoxale houding, “with the view that artists are the ultimate 
sources of the artistic phenomenon and are units upon which to base the 
historical reconstruction of larger artistic traditions.”20 Verder had ook het 
gebruik van moderne individualiteitsconcepten een belangrijke impact, zoals 
genialiteit en de ermee verbonden subjectieve verbeeldingskracht en Bildung, een 
spilconcept voor de moderne identiteitscultuur waarvan de betekenissen 
varieerden van een persoonlijke opleiding tot een transindividuele Kultur.21 
Wellicht was de meest verreikende ontwikkeling van de monografie echter 
verbonden met de werk-component van het leven-en-werk-format en meer 
bepaald met de manier waarop de kunstenaarsmonografie een plaats bood voor 
de ontwikkeling van het moderne oeuvrebegrip. In de monografie ontstond de 
notie van het oeuvre (complet) als het volledige corpus van de werken van een 
kunstenaar, begrepen als een organisch geheel waarin een identiteit verschijnt en 
als een chronologisch gestructureerde ruimte waarin de ontwikkeling van deze 
artistieke identiteit leesbaar is.  

Twee vroege negentiende-eeuwse monografieën met een uitgesproken 
methodologie kunnen aangestipt worden als belangrijke stappen in de 
ontwikkeling naar het moderne oeuvrebegrip. De term oeuvre zelf duidde in de 

                                                            
19 Ibid. p. 15. 
20 Ibid. p. 39. 
21 Ibid. p. 95. 
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eerste helft van de negentiende eeuw nog in de eerste plaats een collectie prints 
door of naar een bepaalde meester aan.22 Gustav Friedrich Waagen, de latere 
directeur van het Neues Museum in Berlijn, was de eerste om met zijn Ueber 
Hubert und Johann van Eyck (1822) een precieze reconstructie van de chronologie 
van de ongedateerde werken van de kunstenaar(s) te maken.23 In het geval van 
Waagen gebeurde dit op basis van een persoonlijk connaisseursonderzoek van 
zoveel mogelijk werken van de Van Eycks. Op dat moment was het gebruikelijk 
om in monografieën geannoteerde lijsten of catologi van de werken van de 
betreffende kunstenaar op te nemen, maar deze waren gerangschikt volgens de 
statische criteria op welke plek of in welke collectie de werken zich actueel 
bevonden. De classificatie die Waagen in het laatste hoofdstuk van zijn Van 
Eyck-monografie maakte kan daarentegen dynamisch genoemd worden omwille 
van de manier waarop ze een begrip geeft van Van Eycks productie als een 
continue ontwikkeling in de tijd. De tijd wordt er ingebracht als een parameter 
die diepte geeft aan de productie van een kunstenaar. Vergelijkbaar met de 
vertelling van een Lebenslauf wordt het onstaan van het oeuvre verhaald als een 
Werklauf. Dit laatste hoofdstuk van de monografie kondigt de op til staande 
integratie aan van het oudere genre van de catalogue raisonné in de monografie. 

De tweede monografie met pionierskarakter is Johann David Passavants 
Rafael von Urbino und Sein Vater Giovanni Santi (1839).24 Gabriele Guercio stelt dat 
het de monografie vestigde als de plek “where our current idea of an artist’s 
oeuvre – as a nonstatic space within which all the works can be contemplated in 
their sequence and exist both individually and collectively - was first realized.”25 
Dit idee van het oeuvre als een multidimensioneel geheel kreeg vorm in de beide 
delen waaruit Passavants monografie bestond. Passavant was namelijk de eerste 
om aan het tekstdeel waarin Rafaels leven en werk behandeld werd ook een 
aparte met houtsnedes geïllustreerde en chronologisch geordende 

                                                            
22 Zie ibid. p. 93. Ook Greg Thomas beschrijft hoe Charles Blanc in zijn uitgave van het volledige oeuvre 
van Rembrandt zich verontschuldigt voor de onvolledigheid van zijn catalogus van Rembrandts 
schilderijen en tekeningen, maar stelt dat dit geen afbreuk doet aan de realisatie van een volledige 
cataloog van het oeuvre in traditionele zin zoals begrepen door verzamelaars – een catalogus van de 
etsen van de meester: “... nous aurons du moins la satisfaction et la conscience d’avoir donné au plublic 
le catalogue presque définitif des eaux-fortes du maître, d’avoir décrit à nouveau, mis en lumière, 
expurgé et véritablement complété son oeuvre, dans le sens qu’attachent à ce mot les amateurs.” 
Charles Blanc, L’oeuvre complet de Rembrandt, Parijs, Gide, 1859-61, volume 2, pp. 374-375, geciteerd in: 
Greg M. Thomas, "Instituting genius: the formation of biographical art history in France," in Art history 
and its institutions : foundations of a discipline, red. Elizabeth Mansfield (London: Routledge, 2002). p. 
264 en p. 269. 
23 Zie Guercio, Art as Existence: the Artist's Monograph and Its Project. pp. 61-69. 
24 Zie ibid. pp. 91-107. 
25 Ibid. p. 20. Merk op dat Passavant zelf nergens de term oeuvre in de moderne betekenis gebruikt.  
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oeuvrecataloog toe te voegen.26 Het geval van Rafael leende zich misschien wel 
in het bijzonder voor de verdere ontwikkeling van het oeuvrebegrip omwille van 
de uitdaging die Rafaels veranderlijke productie stelt. Vasari had Rafaels carrière 
al in drie stilistische en geografische fases verdeeld – de Umbrische, de 
Florentijnse en de Romeinse fase – en daarbij had hij ook de verbijsterende 
diversiteit aan maniere bij Rafael ook positief gewaardeerd. Vasari prees Rafael als 
de ideale leerling die de ene meester na de andere  bestudeerde en imiteerde om 
te overtreffen, maar daarbij ook trouw aan zichzelf bleef door precies die 
voorbeelden uit te kiezen die hem toelieten om die artistieke domeinen te 
ontwikkelen waartoe hij van nature uit geneigd was. 

In het narratieve deel van zijn Rafael-monografie werkte Passavant 
Vasari’s model van Rafaels persoonlijke vooruitgang uit met het 
bildungsconcept. Passavants titel voor het hoofdstuk dat Rafaels verhouding 
met zijn meester Pietro Perugino en zijn onderdompeling in de Florentijnse 
werkwijzen beschrijft, Raphael’s Lehr- und Wanderjahre, verwijst naar Goethes 
Wilhelm Meister-bildungsromans. Guercio suggereert dat Passavants 
monografie nog door een ander concept van Goethe doordrongen is, de 
morfologie als het dynamisch begrip van vormmetamorfoses. “Its 
reconstruction of the artist’s works can be seen as a scientifically oriented 
attempt to arrive at a “morphology” of Raphael’s Bildung and artistic 
development.”27 Passavants relaas van Rafaels leven en werk wordt zo een 
montage post factum van het aanhoudend wordingsproces van Rafaels artistieke 
identiteit. In het tweede volume wordt dit dynamisch oeuvrebegrip opgevoerd in 
de chronologische opeenvolging van de litho’s en toegepast in Passavants 
motiveringen voor zijn toekenningen en dateringen van individuele werken. 
Passavant maakt daarbij behalve van extern historisch bewijsmateriaal ook 
gebruik van connaisseursargumenten. Hij steunt daarbij op zijn kennis van 
terugkomende trekken in het oeuvre in zijn geheel en maakt ook stilistische of 
thematische kruisverbindingen tussen gedateerde en ongedateerde werken.28 In 

                                                            
26 Het tweede volume van Passavants Rafael, de catalogue raissoné, beslaat vier delen waarvan alleen 
het eerste chronologisch geordend is. De veertien gravures en houtsnedes naar tekeningen door 
Passavant van schilderijen door Rafael en Santi beslaan een aparte folio bijgevoegd bij de twee volumes. 
27 Guercio, Art as Existence: the Artist's Monograph and Its Project. p. 95. 
28 Beide visuele benaderingen blijken bijvoorbeeld in de volgende passage over de Kruisafneming (1507) 
waarin Passavant zowel retrospectieve en prospectieve lezingen toepast als een alomtegenwoordige 
kwaliteit in Rafaels oeuvre in het voorliggend werk aanwijst: “The outlines are admittedly still 
somewhat sharp, since he had not yet arrived at properly observing the effect of the reflections and the 
vanishing surfaces. Also in the coloring of the garments, the using of glazing is a bit too much at times, 
and the golden ornaments on the clothes are still reminiscent of his previous, more naive artistic period. 
And yet all these imperfections vanish when one considers the power and truth of the arrangement and 
expression, and how moving is the dramatic expression.” Passavant, Rafael, volume 2 p. 73, geciteerd in 
ibid. p. 104. Over prospectieve and retrospectieve kunstkritiek, zie Jerrold Levinson, "Work and 
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dit oeuvrebegrip centraal in Passavants monografie wordt de kunstenaar meer 
dan een empirisch individu, een actor in de geschiedenis. De kunstenaar stemt er 
ook overeen met een veronderstelde artistieke identiteit in beweging die als een 
organisatieprincipe voor een oeuvre toegepast kan worden.  

De kritisch-historiografische notie van het oeuvre als Gesamtwerk krijgt 
pas vorm in de handen van de negentiende-eeuwse kunsthistoricus en is 
gebonden aan de zich ontwikkelende methoden van de historiografie. Pas 
dankzij een wetenschappelijke basisinfrastructuur en methodologieën die 
toelaten om een inventaris (Werkverzeichnis) op te maken en om (via reproducties 
en bibliotheken) een overzicht van het oeuvre te krijgen, wordt het ook mogelijk 
om over oeuvres van kunstenaars te gaan spreken en ze kritisch te gaan 
evalueren.29 Kunstenaarsmonografieën worden in de loop van de negentiende 
eeuw bij uitstek de plaatsen die dergelijk overzicht mogelijk maken door “visueel 
samen te brengen wat in werkelijkheid verspreid is over de wereld.”30 Ze 
‘reconstrueren’ voortaan niet alleen de biografische persoon van de kunstenaar 
(leven), maar ook zijn artistieke identiteit (werk) en betrekken werk- en 
levensloop op verschillende manieren op elkaar. 

Met de uitwerking van biografische en historische methodieken 
enerzijds en connaisseursmethoden anderzijds zagen de negentiende-eeuwse 
monografieën een uitdieping van zowel de biografische als de artistieke 
identiteiten, de kunstenaar begrepen doorheen diens leven en doorheen diens 
werk respectievelijk. Scharnierend op beide benaderingen behield de monografie 
een wat onstabiel en wendbaar profiel. Nu eens lag het zwaartepunt bij de 
biografische identiteit, dan weer bij de kunstenaar zoals belichaamd in zijn werk, 
maar in het algemeen poogde het genre om beide identiteiten op elkaar te 
betrekken. Er werd gezocht om de ‘waarheid van het leven’ en de ‘waarheid van 
de werken’ in balans te brengen wat vaak in circulaire interpretaties resulteerde. 
Volgens Guercio valt er toch een algemene verschuiving te bemerken “from the 
author as an empirical individual related to a body of work to the author as a 
presence understood only from that body of work.”31 Een extreme positie in 
deze context wordt door Bernard Berenson ingenomen in zijn monografie van 
Lorenzo Lotto. In Lorenzo Lotto: An Essay in Constructive Art Criticism (1895) 
poogt Berenson een nieuwe ‘constructieve kunstkritiek’ te creëren met als doel 
de artistieke persoonlijkheid uit het werk te extraheren in de veronderstelling dat 
de werken voldoende bewijs vormen om een biografie van hun maker uit af te 
                                                                                                                                             
Oeuvre," in The pleasures of aesthetics : philosophical essays, red. Jerrold Levinson (Ithaca (N.Y.): Cornell 
university press, 1996). 
29 Bart Verschaffel, "Kunstenaar zijn is ook een kunst. Over het 'eerste werk' en het 'oeuvre'," De Witte 
Raaf, nr. 140 (2009). p. 2. 
30 Ibid. p. 2. 
31 Guercio, Art as Existence: the Artist's Monograph and Its Project. p. 18. 
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leiden.32 Tegen het einde van de negentiende eeuw heeft de monografie zich 
volgens Guercio tot een wendbaar ‘genre sui generis’ ontwikkeld dat de 
singulariteit van kunstenaars niet alleen inhoudelijk in beeld tracht te brengen, 
maar ook in zijn format in rekening kan nemen. “[T]he monograph must adjust 
its form according to the detours and fluctuations of those two domains [life 
and works] in the case of each artist.”33 

 
 

1.3 Leven-en-werk-superposities en de kunstenaarsmythe 
 
Volgens Gabriele Guercio wordt in het leven-en-werk-discours van de 
kunstenaarsmonografie een eenheid hersteld.34 We moeten ons echter afvragen 
wat de aard is van deze “repair” van kunstwerken binnen de “wholeness” van 
een individueel leven en van een oeuvre: welke discursieve operaties voert het 
leven-en-werk-discours uit om de gehelen van leven, werk, kunstenaar en leven-
en-werk te construeren? De sleutelvraag hierbij is in hoeverre deze gehelen ook 
buiten het leven-en-werk-discours als realiteiten bestaan. De post-
structuralistische theorie voert immers aan dat de eenheden van een leven, van 
een subject en van een oeuvre van discursieve aard zijn. Slechts in de vertelling 
verkrijgt een leven zijn eenheid en betekenis, en slechts in het moment van de 
classificatie en de interpretatie ontstaat de eenheid van een oeuvre. 

Wat in het leven-en-werk-discours gemobiliseerd en voelbaar gemaakt 
wordt is volgens Mieke Bal en Norman Bryson precies de 
auteurschapsconstructie, een constellatie van discursief geproduceerde eenheden 
met vaak talrijke interne conflicten en onderlinge spanningen die echter door 
een typische drang om het auteursconstruct te laten werken overwonnen 
worden.35 Guercio’s analyses van de negentiende-eeuwse monografieën toonden 
al aan hoe monografen vaak moeite moesten doen om de ‘truth of the work’ en 
‘the truth of the life’ met elkaar te verzoenen. Bal en Bryson betogen dat het 
leven-en-werk-discours niet alleen elk van deze eenheden construeert maar ze 
ook superponeert en door elkaar weeft in een totaliserend narratief “in which 
the rhetorical figure author=corpus governs the narration down to its finest 

                                                            
32 Zie ibid. pp. 194-225. 
33 Ibid. p. 5. 
34 “restoring (…) the artworks to the life of their maker as well as to their own wholeness as works by the 
same author, and to the concourse of emotion and intellect in which they presumably came into 
being.”Ibid. pp. 19-20, mijn cursivering. 
35 Mieke Bal en Norman Bryson, "Semiotics and Art History," The Art Bulletin, nr. june (1991). p. 181.  
Ook: “Not only are the principles diverse, which would make “authorship” an aggregated or multi-
layered concept, but they are also contradictory – though the essentially unificatory drive of the 
concept of authorship as a whole will work to mask this, and to conceal the joins between conflicting 
elements from view.” p. 181. 
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details.”36 Het auteursconcept krijgt volgens hen vorm in een totaliserende 
superpositie: 

 
The concept of "author" brings together a series of related unities that, 
though assumed as given, are precisely the products and goals of its 
discursive operations. First is the unity of the Work. Second is the unity 
of the Life. Third, out of the myriad of accidents and contingent 
circumstances, and the plurality of roles and subject positions that an 
individual occupies, the discourse of authorship constructs a coherent 
and unitary Subject. Fourth is the doubly reinforced unity that comes 
from the superimposition of Work upon Life upon Subject in the 
narrative of the life-and-work; for in that genre, everything the Subject 
experiences or makes will be found or signify his or her subjecthood.37 
 

Deze unificeringen en superposities zijn geen louter narratieve operaties, ze zijn 
ook ten dele een vormelijke aangelegenheid van het boekformaat van de 
kunstenaarsmonografie. De unificerende constructie van een leven wordt 
typisch ondersteund door de sequentiële schikking van niet alleen chronologisch 
opgevatte hoofdstukken, maar ook van andere historische documenten die het 
verhaal documenteren. Het oeuvre wordt door voornamelijk twee operaties bij 
het boekontwerp eengemaakt. Ten eerste worden de werken in een eenvormig 
medium – steendruk, zwart-wit of kleurfotografie – en op een vergelijkbare 
grootte gereproduceerd. Belangrijker is de tweede operatie die bestaat in het 
samenbrengen in de virtuele ruimte van het boek wat in principe nooit samen 
bestaan heeft op een echte plek in de wereld. Wat uitgestrooid is over 
honderden plaatsen in de wereld en wat gefragmenteerd is in kijkervaringen die 
in ruimte en in tijd noodzakelijk uit elkaar liggen wordt zo gecentraliseerd en 
overzichtelijk zodat een gevoel van het oeuvre als geheel ontstaat. Vaak ligt 
echter de betekenis van het boekontwerp niet alleen in de manier waarop het de 
verschillende onderdelen van de kunstenaarsmonografie samensmeedt, maar 
ook in de manier waarop het boekontwerp de betroffen kunstenaar 
interpreteert, portretteert, monumentaliseert. 
 Tekstuele analyses van leven-en-werk-verhalen wijzen niet alleen op de 
discursieve aard van de unificaties en van de koppelingen van subject, biografie 
en oeuvre. Ook hebben analyses van de kunstenaarsbiografie en -monografie als 
literair genre – later aangevuld door analoge analyses van bijvoorbeeld 
kunstenaars(zelf)portretten – blootgelegd hoe er een typering gebeurt van het 

                                                            
36 Ibid. pp. 181-182. 
37 Ibid. pp. 181-182. 
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gerepresenteerde historisch individu als kunstenaar doorheen een stock aan 
typische kunstenaarsanekdotes en topoi die het kunstenaarsleven en de 
oeuvrelectuur schragen.38 Samen geven ze gestalte aan de mythe van het 
kunstenaarschap die voorhoudt dat het kunstenaarschap een zaak is van 
bijzondere individuen met een eigen artistieke natuur en dat kunst hun natuurlijk 
product is. De aandacht in een kunstenaarsmonografie voor een singuliere 
artistieke identiteit stemt dus paradoxaal genoeg overeen met een mythische 
gemeenplaats. 

                                                            
38 Voor een overzicht van de analyse van kunstenaarsbiografieën als literair genre, zie Maarten Delbeke, 
Evonne Anita Levy en Steven F. Ostrow, "Prolegomena to the interdisciplinary study of bernini's 
biographies," in Bernini's biographies : critical essays, red. Maarten Delbeke, Evonne Anita Levy en Steven 
F. Ostrow (University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 2006). Voor een overzicht van 
uitbreidingen van de analyse van biografische representaties van kunstenaar tot het visuele domein, zie 
Matthias Waschek, Les "vies" d'artistes : actes du colloque international organisé par le Service culturel du 
Musée du Louvre, les 1er et 2 octobre 1993, Louvre conférences et colloques (Paris: Ecole nationale 
supérieure des Beaux-Arts : Musée du Louvre, 1996). 
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A| 2. Mythisch kunstenaarschap 
 

2.1 De mythe van het kunstenaarschap  
 
Mythologisering als naturalisering 
 
De Franse semioticus Roland Barthes formuleerde in de jaren ’50 een mythe-
begrip dat ik als theoretisch basismodel gebruik bij mijn bespreking van de 
mythe van het kunstenaarschap. In zijn reeks mythologies analyseerde Barthes de 
werking van de mythe in alledaagse krantenartikels, spektakels uit de 
entertainmentcultuur of in advertenties. Bij Barthes krijgt de mythe die vaak 
vooral met archaïsche samenlevingen verbonden wordt een centrale positie in 
de massamediale cultuur van de jaren 1950 waarin hij zijn Mythologies schreef. 
Voor de theoreticus-cultuurcriticus schuilt een mythe in elke formulering waarin 
de vooronderstelde natuurlijkheid van wat in feite een ideologisch concept is, 
bewezen lijkt te worden in een concreet voorbeeld uit de dagelijkse 
werkelijkheid. Uit de reeks korte mythologische analyses die Barthes tussen 1954 
en 1956 publiceerde, blijkt zowel de waaier aan hedendaagse fenomenen waarin 
Barthes mythes herkende als Barthes’ manier om deze mythes te deconstrueren.  

Barthes’ artikels, verzameld in het boekje Mythologies uit 1957, bevatten 
geen rechtstreekse analyse van de mythe van het kunstenaarschap. Wel is er het 
stukje ‘L’écrivain en vacances’ waarin de mythe van de schrijver gedissecteerd 
wordt, een mythe die nauw verwant is aan die van de beeldende kunstenaar.1 
Barthes analyseert hoe schrijvers op vakantie afgebeeld worden in Le Figaro. Het 
beeld van André Gide die Bossuet leest terwijl hij de Congo-rivier afvaart is 
hiervoor exemplarisch: de schrijver op vakantie doet enerzijds aan banale 
ontspanning maar beantwoordt anderzijds ook steeds aan een prestigieuze 
roeping die niets kan tegenhouden. Barthes wijst de sublieme paradox aan 
tussen de vakantie die de schrijver enigszins ‘proletariseert’ en het prestige dat 
de bourgeoismaatschappij toekent aan zijn ‘helden van de geest’. De 
tegenstelling lost op in een openbaring: temidden de prozaïsche vakantie 
reveleert de schrijver zijn natuurlijke en schitterende singulariteit in gedragingen 
waarmee hij zichzelf van de andere vakantiegangers afzondert: 

 
Ce qui prouve la merveilleuse singularité de l’écrivain, c’est que pendant 
ces fameuses vacances, qu’il partage fraternellement avec les ouvriers et 
les calicots, il ne cesse, lui, sinon de travailler, du moins de produire. 

                                                            
1 Roland Barthes, "L'écrivain en vacances," in Mythologies (Paris: Seuil, 1970). 
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Faux travailleur, c’est aussi un faux vacancier. L’un écrit ses souvenirs, 
un autre corrige des épreuves, le troisième prépare son prochain livre.2  
 

De schrijver is een slechte vakantieganger net zoals hij een slechte werker is: hij 
kan niet stoppen met werken omdat hij eerst al niet werkt maar creëert! Daarom 
is het “très naturel que l’écrivain écrive toujours, en toutes situations.” Barthes 
merkt op hoe literaire productie via dergelijke voorstellingen genaturaliseerd 
wordt aangezien ze gelijkgesteld wordt aan een soort onvrijwillige afscheiding. 
De schrijver is ten prooi aan een tirannieke innerlijke god die voortdurend 
spreekt en niet om de vakantie van zijn medium geeft. “Les écrivains sont en 
vacances, mais leur Muse veille, et accouche sans désemparer.” Deze 
veronderstelde aanhoudende woordenvloed vanuit de innerlijke stem van de 
schrijver gaat door voor het wezen zelf, voor de essentie van de schrijver. Dat 
verklaart dan waarom de schrijver, zelfs wanneer hij toegeeft aan zijn menselijke 
natuur – getuige het vakantiehuis, de familiefoto’s, de schrijver in shorts –, 
steeds zijn natuur van schrijver behoudt. “[P]ourvu de vacances, il affiche le 
signe de son humanité; mais le dieu reste, on est écrivain comme Louis XIV 
était roi, même sur la chaise percée.” De bovennatuurlijke schrijver wordt als 
verschillend wezen door de maatschappij in de etalage gezet om de artificiële 
singulariteit die ze hem toekent beter uit te laten komen: 
 

L’image bonhomme de “l’écrivain en vacances” n’est donc rien d’autre 
que l’une de ces mystifications retorses que la bonne société opère pour 
mieux asservir ses écrivains: rien n’expose mieux la singularité d’une 
“vocation” que d’être contredite – mais non niée bien loin de là – par le 
prosaïsme de son incarnation: c’est une vieille ficelle de toutes les 
hagiographies.3 
 

Barthes waarschuwt dat het minzame beeld van de schrijver op vakantie slechts 
op het eerste gezicht tegen de bovenmenselijke status van de schrijver ingaat. 
De vakantie is een gelegenheid om de singulariteit van de geroepene af te zetten 
tegen de alledaagsheid van diens gelijktijdige bestaan van de schrijver als mens 
van vlees en bloed. Dit spektakel van contrasten is volgens Barthes een 
hagiografisch trucje dat in bijna elke reportage over schrijvers gebruikt wordt en 
dat niet als een demystificatiepoging misbegrepen mag worden:  
 

                                                            
2 Ibid. p. 30. 
3 Ibid. p. 31. 
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Pourvoir publiquement l’écrivain d’un corps bien charnel, révéler qu’il 
aime le blanc sec et le bifteck bleu, c’est me rendre encore plus 
miraculeux, d’essence plus divine, les produits de son art. [...] Car je ne 
puis que mettre au compte d’une surhumanité l’existence d’êtres assez 
vastes pour porter des pyjamas bleus dans le temps même où ils se 
manifestent comme conscience universelle [...].4 
L’alliance spectaculaire de tant de noblesse et tant de futilité signifie que 
l’on croit encore à la contradiction: totalement miraculeuse, chacun de 
ces termes l’est aussi: elle perdrait évidemment tout son intérêt dans un 
monde où le travail de l’écrivain serait désacralisé au point de paraître 
aussi naturel que ses fonctions vestimentaires ou gustatives.5  

 
Zou het werk van de schrijver werkelijk al ontdaan zijn van alle sacraliteit, dan 
zou er met geen spectaculaire miraculeuze paradox uit te pakken vallen. Het feit 
zelf dat de maatschappij belang stelt in de paradox van dergelijke futiele details 
over de schrijver geeft aan dat het schrijverschap in onze moderne maatschappij 
nog niet ‘gedesacraliseerd’ is. 
 
Behalve de verzamelde mythologische analyses bevat Mythologies ook het essay Le 
Mythe, aujourd’hui waarin Barthes zijn mythebegrip en mythologische analyses 
theoretiseert.6 Barthes vat er de mythe op als een teken in de tweede graad, met 
een ideologische functie: ze stelt wat cultureel en historisch specifiek is als 
‘natuurlijk’ voor. De mythe is aan het werk in voorstellingen van ce-qui-va-de-soi: 
in de valse vanzelfsprekendheden van de hegemonische bourgeoismentaliteit 
waarin Barthes ideologisch misbruik herkent. Barthes stelt de mythologische 
analyse dan ook voor als een politieke daad waarbij de ideologische vervorming 
van de werkelijkheid in de mythe blootgelegd wordt: de semioloog wordt een 
‘sémioclaste’ die de door de mythe voorgehouden natuurlijkheid poogt open te 
breken, te vervreemden.  

“[Le] mythe n’est ni un mensonge ni un aveu: c’est une inflexion.”7 Met 
zijn mythe-opvatting maakt Barthes een precieze variatie op de traditionele 
conceptie van de mythe als iets wat tegengesteld is aan werkelijkheid en 
rationaliteit. Barthes argumenteert dat de mythe het werkelijke (le réel) niet 
maskeert en er evenmin dieperliggende waarheden over onthult. De mythe moet 
                                                            
4 Ibid. p. 30. 
5 Ibid. p. 32. 
6 ———, "Le mythe, aujourd'hui," in Mythologies (Sueil, 1957). Van dit structuralistisch mythe-model en 
van zijn initiële neo-marxistische, ideologiekritische taakstelling voor de mythologue neemt Barthes 
vijftien jaar later zelf afstand. ———, "La mythologie aujourd'hui," in Le Bruissement de la langue. Essais 
critiques IV (1984), red. F.W., Points essais (Paris: Editions du Seuil, 1971). 
7 ———, "Le mythe, aujourd'hui." p. 202. 
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begrepen worden als een woord – een formulering, een beeld of welke andere 
betekenaar ook – waarin het werkelijke verschijnt maar ook meteen gekaapt en 
vervormd wordt door een ideologisch concept, dankzij een in elkaar grijpen van 
twee semiotische structuren. De mythe schuilt in het moment waarin het 
historisch werkelijke – Gide leest Bossuet op de Congo – van een eerste 
semantisch systeem (denotatie) weggedraineerd wordt en gekoloniseerd wordt 
door een ideologisch concept – het schrijverschap – dat betekend wordt in een 
tweede semantisch systeem (connotatie) waarin het eerste teken als geheel 
betekenaar is. De voorraad – typisch verarmde – historische werkelijkheid uit 
het eerste tekensysteem geeft de ideologische betekenis een werkelijk 
voorkomen. De naturalisering gebeurt doordat “la proposition de classe” haar 
meest ‘onschuldige’ waarborg  krijgt: die van de (eeuwenoude) taal, het 
stereotype beeld, etc.8 De mythe bewerkt een ‘buiging’ van de werkelijkheid 
onder inwerking van een ideologie maar is niet deze ideologie zelf. Mythes zijn 
immers meer dan alleen ideeën ook “des idées-en-formes,” en de mythologie is 
behalve aan “l’idéologie comme science historique” ook verwant aan de 
“sémiologie comme science formelle.”9 

In overeenstemming met de dubbele aandacht van de mythologie voor 
‘ideeën-in-vorm’ behandelt dit hoofdstuk zowel de ideologie van het natuurlijk 
kunstenaarschap als de formuleringen waarin deze ideeën gemythologiseerd 
worden. Voor wat de ideologie betreft werk ik twee ideeën uit die ook al in het 
L’écrivain-stukje aangestipt worden. De eerste idee betreft die van artistieke 
creatie als resultaat van een onstopbare en quasi-biologische ‘stem’ die vanuit of 
doorheen de schrijver of kunstenaar spreekt. De tweede idee betreft het 
veronderstelde verschil dat de schrijver – of de beeldende kunstenaar –van de 
rest van de maatschappij waarin hij leeft onderscheidt. Beide ideeën 
vooronderstellen dat het kunstenaarschap niet alleen een beroep of een activiteit 
is maar een natuurlijke categorie: ze nemen aan dat men een kunstenaar is omdat 
men als kunstenaar geboren wordt. De alomtegenwoordige kunstenaarsmythe stelt 
kunstenaars voor als een bijzonder soort mensen, de essentiële en 
transhistorische categorie van geboren kunstenaars; de kunst wordt door deze 
mythe voorgesteld als een natuurlijke vrucht van deze supermensen. Op die 
manier naturaliseert de kunstenaarsmythe de cultureel en historisch specifieke 
concepten ‘kunstenaar’ en ‘kunst’ en de ermee geassocieerde normen en 
praktijken die onze omgang met kunst en kunstenaars structureren. 
 
 

                                                            
8 ———, "La mythologie aujourd'hui." p. 82. 
9 ———, "Le mythe, aujourd'hui." p. 185. 

122



 
 

Een composiete mythe 
 
In La mythologie aujourd’hui (1971) schrijft Barthes dat de eigentijdse mythe 
discontinu is, “il ne s’énonce plus en grands récits constitués, mais seulement en 
“discours”; c’est tout au plus une phraséologie, un corpus de phrases (de 
stéréotypes).”10 Ook de literatuur over de mythe van het kunstenaarschap laat 
verstaan dat deze niet als een afgelijnd en verzelfstandigd verhaal bestaat: de 
mythe van het kunstenaarschap is composiet, een corpus van verknoopte 
opvattingen, beelden en formuleringen. Het lijkt bovendien zo dat deze 
onzuiverheid het concept ‘kunstenaar’ doorheen zijn hele geschiedenis al 
karakteriseert. 

De literatuur over de kunstenaarsmythologie is schatplichtig aan twee 
invloedrijke publicaties uit de twintigste-eeuwse kunstwetenschappen. In Die 
Legende vom Künstler uit 1934 – in het Engels vertaald als Legend, Myth, and Magic in 
the image of the artist: a historical experiment – maken de Weense kunsthistorici Ernst 
Kris en Otto Kurz een vergelijkend onderzoek van de teksten van de 
vroegmoderne kunstenaarsbiografieën. Ze stellen vast dat ze in bepaalde 
terugkerende opvattingen en formuleringen het bestaan van een collectieve 
verbeelding van de kunstenaar kunnen aanwijzen. Kris en Kurz suggereren dat 
de terugkerende voorstellingen mogelijks gemeenschappelijke wortels hebben in 
“the beginnings of historiography”, aan “the treshold of written histories”: in de 
mondelinge overleveringen van legendes over kunstenaars.11 De vorm bij uitstek 
waarin deze vaste ideeën terugkeerden is die van de anekdote. Kris en Kurz 
muntten de term ‘kunstenaarsanekdote.’ Losgeweekt uit de levens van 
uiteenlopende kunstenaars geven deze anekdotes vorm aan een legendarisch 
beeld van een kunstenaar-held. “We regard the hero of these typical anecdotes 
as depicting the typical artist – as the image of the artist which the historian had in 
mind.”12 

Voor Kris en Kurz’ analyses is de historische waarachtigheid van een 
anekdote voor deze of gene kunstenaar weinig relevant. “The only significant 
factor is that an anecdote recurs, that it is recounted so frequently as to warrant 
the conclusion that it represents a typical image of the artist.”13 Die Legende vom 
Künstler onderscheidt twee dominante biografische thema’s. Ten eerste zijn er 
namelijk de anekdotes over de jeugd van de kunstenaar gekenmerkt door 
revelerende gebeurtenissen, voortekenen die de buitengewone vermogens en de 

                                                            
10 ———, "La mythologie aujourd'hui." p. 81. 
11 Ernst Kris, Otto Kurz en Ernst Gombrich, Legend, myth, and magic in the image of the artist : a historical 
experiment 7th print ed. (London: Yale university press, 1979). pp. 2-3 en p. 12. 
12 Ibid. p. 11. 
13 Ibid. p. 11. 
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toekomstige activiteit signaleren waarin de uitverkorene zich later heroïsch zal 
onderscheiden. Het kunstenaarschap verschijnt in deze anekdotes als een 
bestemming van weinige uitverkorenen die van bij hun geboorte als kunstenaar 
‘gestempeld’ zijn en die zich als wonderkinderen manifesteren. Het tweede grote 
thema dat Kris en Kurz aanwijzen is dat van de reactie van het publiek op de 
kunst alsof het magie betreft. Kunstenaars lijken in de vroegmoderne biografieën 
in staat om een soort magie te beoefenen: ze kunnen hun artificiële 
voorstellingen echter doen lijken dan de geïmiteerde natuur. Hoewel het door 
Kris en Kurz’ onderzochte tekstcorpus zich niet tot in of voorbij de Romantiek 
uitstrekt stellen de kunsthistorici wel dat “[t]he flotsam of ancient conceptions 
of the artist carried forward on biographical waves entirely corresponds to the 
attitude with which we still approach the artist.”14 

De tweede onontkoombare referentie is Born under Saturn, een studie 
gepubliceerd door Margot en Rudolph Wittkower in 1963. In deze studie 
verschijnt de mythe van de melancholische en saturnische kunstenaar ‘in 
negatief’ aangezien het project van deze kunsthistorici er niet in bestond om de 
gangbaarheid van een transhistorisch – en mogelijks essentieel, psychologisch – 
beeld van de kunstenaar aan te tonen, maar wel integendeel om de 
uiteenlopende biografische voorstellingen van kunstenaars vanaf de Renaissance 
tot de Franse Revolutie te herhistoriseren. De Wittkowers wilden de opkomst 
van het ideaal van de vervreemde kunstenaar in de vroege Renaissance-
voorstellingen in verband brengen met de historische veranderingen in de 
sociale context waarbinnen schilders, beeldhouwers en architecten werkten, in 
het bijzonder de sociologische verandering die bekend staat als de emancipatie 
van de beeldende kunstenaars uit het gilde van de ambachtslui. Rudolph en 
Margot Wittkower wijzen zowel gevallen aan die na historisch onderzoek de 
mythe lijken te bevestigen en gevallen die de mythe tegenspreken. Ze wijzen ook 
op historische verschuivingen in het kunstenaarsideaal. De romantische mythe is 
dus niet zozeer wat Born under Saturn in kaart wil brengen, maar wel wat de 
Wittkowers met ‘historical facts’ willen confronteren. De mythe schuilt dan ook 
in de eerste plaats in de inhoudstafel van dit werk, met hoofdstuktitels als 

                                                            
14 Ibid. p. 31. Catherine M. Soussloff voert daarenboven in The Absolute Artist: the Historiography of a 
Concept aan dat de naturalisering van het concept ‘kunstenaar’ in kunstenaarsbiografieën als basis dient 
voor de naturalisering van de kunst in de kunstgeschiedenis en in de westerse cultuur in het algemeen. 
‘Absoluut’, in de zin van puur en ongeproblematiseerd, is de term die Soussloff aandraagt “to describe 
the cultural condition, or lack of conditions, pertaining to ‘the artist’ in art history and other literature.”14 
Hoewel de absolute kunstenaar samen met het kunstobject een centrale rol speelt in het kunsthistorisch 
discours wordt volgens Soussloff de kunstenaar zowel als historisch gesitueerde producent die de 
werken maakte en als historisch te situeren cultureel concept bijna structureel geëclipseerd. Catherine 
M. Soussloff, The absolute artist : the historiography of a concept  (Minneapolis (Minn.): University of 
Minnesota press, 1997). 
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‘Eccentric behaviour and noble manners’, ‘Genius, madness and melancholy’, 
‘Suicides of artists’ of ‘Personality, character, and work’.  

Beide werken staan wantrouwig tegenover een fundering van het 
(schijnbaar) typische karakter van de kunstenaar in een psychologische 
dispositie. Ze voeren allebei op verschillende wijze aan dat de typische 
kunstenaar, ongeacht of deze ook met een psychologische waarheid 
overeenstemt, vooreerst een sociaal geconstrueerde voorstelling is. Ondanks 
Ernst Kris’ studies in de Freudiaanse psychologie benadrukken Kris en Kurz dat 
hun benadering om “the riddle of the artist” te onderzoeken een sociologische 
en geen psychologische benadering is.15 Zelfs als ze op een gegeven punt het 
psychologisch concept van interiorisering aanbrengen om de relatie tussen het 
mythische en het individuele te conceptualiseren:  

 
[t]he practitioner of the vocation to some extent submits to this typical 
[professional] fate or destiny. This effect relates by no means 
exclusively, or indeed primarily, to the conscious thought and behaviour 
of the individual – in whom it may take the form of a particular “code 
of professional ethics” – but rather to the unconscious. The area of 
psychology to which we point may be circumscribed by the label of 
“enacted biography.”16 
 

In Kris en Kurz’ model gaat de formulering van de typische kunstenaar binnen 
maatschappelijke discoursen vooraf aan de psychologie van de kunstenaar, 
waarmee deze voorstelling desalniettemin wel interageert. Hoe het ook zij, de 
nadruk van Die Legende vom Künstler ligt vooral op de mapping en documentering 
van schijnbaar transhistorische topoi. De weerstand ten aanzien van 
psychologische verklaringen van de typische kunstenaar is bij de Wittkowers 
veel sterker uitgesproken. Hun project is omschreven als “a historian's revenge 
against psychology, or at least against the wave of psychologizing interpretations 
of the artist that began in the nineteenth century.”17 In het laatste hoofdstuk 
expliciteren Margot en Rudolph Wittkower hun argumentatie “against the 

                                                            
15 Kris, Kurz en Gombrich, Legend, myth, and magic in the image of the artist : a historical experiment  pp. 1-
3. 
16 Ibid. p. 132. 
17 Joseph Connors verwijst concreet naar Ernst Kretschmers psychologisch gebaseerde typologie van 
het genie die door Hans Sedlmayr toegepast werd om onconventioneel artistiek werk zoals dat van de 
“schizothymic” Borromini te verklaren. Joseph Connors, Introduction to Margot Wittkower en Rudolf 
Wittkower, Born Under Saturn: The Character and Conduct of Artists: A Documented History from Antiquity 
to the French Revolution  (New York: New York Review Books, 2006). pp. xx-xxi. 
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existence of a timeless constitutional type of artist” en hun pogingen om mythe 

met geschiedenis te confronteren.18 
De hybride en composiete aard van de kunstenaarsmythe krijgt meer 

nadruk in twee recente studies die zich ook expliciet tegen de achtergrond van 
de actuele kunstwereld positioneren. In De mythe van het kunstenaarschap betoogt 
Camiel van Winkel dat het kunstenaarschap vandaag nog steeds 
gemythologiseerd is.19 Deze mythe is voor van Winkel een culturele en sociale 
werkelijkheid waarnaar mensen hun levens oriënteren, in overeenstemming met 
de opgezette instellingen, en waar een aanzienlijk cultureel en symbolisch 
kapitaal mee verbonden is. Verwijzend naar Roland Barthes stelt Van Winkel 
dat de mythe tegelijk discontinu is en structurerend werkt. De kunstenaarsmythe 
verschijnt enerzijds als een ‘fraseologie’, als een nevel van fraseringen, een 
hybride en weinig coherente mix van voorstellingen van de kunstenaar. 

Anderzijds brengt de kunstenaarsmythe volgens Van Winkel ook orde en 
samenhang in het discours en bewerkt ze een naturalisering van het 
kunstenaarschap. Van Winkel duidt de hybriditeit van de kunstenaarsmythe als 
een menging van voornamelijk drie mythes die ontworteld zijn uit hun 
historische context en samengevoegd worden in steeds voorlopige constellaties. 
Van Winkel onderscheidt ingrediënten van romantische signatuur, bestanddelen 
die afkomstig zijn uit wat hij de modernistische mythe (ook de avant-garde 
mythe) van het kunstenaarschap noemt, en tenslotte elementen met wortels in 
de classicistische kunstenaarsmythe (de Beaux-Arts opvatting). In de 
romantische kunstenaarsopvatting valt de solitaire kunstenaar samen met zijn 
werk dat de spiegel zou zijn van de kunstenaarsziel. De maatschappelijke positie 
van de romantische kunstenaar als excentriekeling verschuift bij de 
modernistische kunstenaar naar de kritische positie van de avant-gardist. De 
Beaux-Arts-opvatting leeft voort in evocaties van kunst als een métier, van kunst 
als een domein van geaccumuleerde kennis en van kunstenaars als meesters. 
Volgens Van Winkel is de instabiliteit van de mythe te wijten aan de wederzijdse 
spanningen tussen deze samenstellende mythes en aan instabiliteiten van deze 
submythes zelf. Van Winkel decomposeert de mythe van het kunstenaarschap 

                                                            
18 Ibid. p. 294.  Niettemin maken ze een voorzichtige opening naar psychologie toe als ze stellen dat in 
bepaalde gevallen “artists lived up to expectation”, een echo van Kris’ and Kurz’ concept “enacted 
biography”: “If psycho-analysis has taught us anything, it is the infinite complexity of man's personality 
and the many levels of self-realization, consciousness, and responses elicited. This recognition 
strengthens our conviction in the arbitrariness of the older typology worked out by psychologists who 
tended to confirm the traditional image of the alienated artist. In previous chapters we have 
endeavoured to follow up the varying fortunes of this particular image which sprang, we found, from 
changing conceptions rather than from an innate, specifically artistic temper. But under certain 
conditions and in certain periods the artists lived up to expectation.” Ibid. p. 292. 
19 Camiel van Winkel, De mythe van het kunstenaarschap  (Amsterdam: Fonds BKVB, 2008). 
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dan ook minder op het niveau van de fraseologie dan op het ideologisch niveau. 
Hij ontwikkelt zijn kritiek van de mythe van het kunstenaarschap voornamelijk 
door de talrijke momenten van interne frictie en tegenspraak aan te wijzen. 

Beatrice von Bismarcks essay Auftritt als Künstler: Funktionen eines Mythos 
brengt in kaart hoe de kunstenaarsmythe tezelfdertijd bevestigd en in vraag 
gesteld wordt in verschillende prominente artistieke praktijken van laat-
twintigste-eeuwse kunstenaars, van Bruce Nauman tot Dieter Roth.20 Von 
Bismarck vat de mythe op als een set van overgeleverde ideeën waartoe elke 
kunstenaar zich bewust of onbewust moet verhouden wanneer hij zich als 
kunstenaar positioneert. Net als Van Winkel steunt ook von Bismarck op 
Barthes’ begrip van de mythe als een naturalisering van het cultureel concept 
kunstenaar. Ook von Bismarck beschrijft de mythe als een brij fragmenten 
aangespoeld uit het verleden die steeds hersamengesteld worden, maar ze voert 
de composiete mythe niet terug tot drie stichtende historische ideologieën zoals 
Van Winkel doet. Ze richt haar aandacht meer op de tekstkorrels waaruit de 
mythe gebouwd wordt dan op de onderliggende ideologieën. Van Bismarck 
noemt deze korrels ‘mythologeme’, een Duitse vertaling van de term mythèmes 
die Claude Lévi-Strauss muntte. Lévi-Strauss begrijpt het mytheem als de 
minimale eenheid in een mythe, een eenheid die steeds opduikt ‘gebundeld’ met 
andere mythemen in uiteenlopende mythes. 21 De eenheid van het mytheem is 
het equivalent voor de mythe van de fonemen, morfemen en sememen, de 
kleinst mogelijke betekeniseenheden in taalsystemen volgens de 
structuralistische linguistiek. Het mytheem heeft dan zelf ook geen vaste 
betekenis, maar is net als zijn linguistische analogen “a purely differential and 
contentless sign”.22 

In mijn hierna volgende mapping van de kunstenaarsmythe volg ik von 
Bismarcks model wanneer ik voorstel om deze mythe te analyseren door er de 
mythemen in te onderscheiden, de steeds weer gemobiliseerde maar dikwijls 
gehercodeerde en overgedetermineerde ‘tekstkorrels’, en de ideologie die de 
mythe meedraagt als het tweede bepalende onderdeel. Ik zal deze ideologie 
voornamelijk opvatten zoals Van Winkel de romantische kunstenaarsideologie 
begrijpt. Er kan immers betoogd worden dat, zelfs als ook professionalisme en 
politiek engagement ideologische normen zijn die het kunstenaarschap 
structureren zoals Van Winkel betoogt, dat de romantische opvatting van het 
kunstenaarschap daarbij steeds een ideologisch a priori vormt: het fantasma van 

                                                            
20 Beatrice von Bismarck, Auftritt als Künstler  (Köln: Walter König, 2010). 
21 Olivia Harris, "Lévi-Strauss, Claude in E.Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy.," (Routledge, 
1998).  
22 Ibid. 
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een natuurlijk en essentieel kunstenaarschap dat samenvalt met de individuele 
persoon van de kunstenaar. 
 
 
Een mapping van de mythemen in de mythe van het kunstenaarschap 
 
In een niet-definitieve mapping stip ik een aantal mythemen aan waarvan enkele 
ook de figuur van de kunstenaar betreffen zoals die in oeuvrebeschouwingen 
geïmpliceerd wordt. Materiaal afkomstig uit kunstenaarsbiografieën, 
werkbeschrijvingen, reportages of kunstenaarsmusea illustreert deze mapping. 
Op het einde komen enkele mythemen die groter belang hebben voor het 
verhaal dat kunstenaarsmusea brengen wat breder aan bod.  
 

Altijd zichzelf: essentiële excentriciteit 
“Tales about the strange behaviour of artists are as old as the literature on artists 
and the adjectives used to describe their foibles are legion. Absurd, peculiar, 
mad, fantastic, bizarre, eccentric, capricious, whimsical, laughable, and also 
charming (since the non-conforming conduct has its attractions) are some of the 
epithets.”23 De zinnen waarmee het vierde hoofdstuk ‘Eccentric Behaviour and 
Noble Manners’ van Born under Saturn openen snijden de gemeenplaats van 
kunstenaars als excentriekelingen aan. Het beeld van het extravagante gedrag 
van non-conformistische kunstenaars kristalliseerde zich voor het eerst uit in de 
biografieën van voornamelijk Florentijnse kunstenaars rond 1500.24 Het beeld 
stemt overeen met een ideaal dat Margot en Rudolph Wittkower dat van de 
protobohemian artist noemen, in verwijzing naar de (self-)fashioning van 
kunstenaars als excentrieke misfits in de romantiek en het bohemienisme. 
Tussendoor verschijnt ook het tegenovergestelde beeld – en het 
overeenkomstige ideaal – van de nobele, welgemanierde kunstenaar, door Vasari 
exemplarisch gesitueerd in zijn biografisch portret van Rafael. Ongeacht 
bohémien of nobele academicus, telkens geldt de veronderstelling dat de 
kunstenaar zichzelf is in alles wat hij doet: zijn identiteit manifesteert zich in zijn 
werk net zoals in zijn dagelijkse gedragingen. De kunstenaar is “always like 
himself” zoals het mantra luidt dat Robert Williams in de Bernini-biografieën 

                                                            
23 Wittkower en Wittkower, Born Under Saturn: The Character and Conduct of Artists: A Documented 
History from Antiquity to the French Revolution. p. 67. 
24 Ibid. pp. 68-71. 
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aanwees.25 Bernini’s ingegno manifesteert zich in elke activiteit die hij 
onderneemt. 
 

Creatieve inactiviteit en geniale invallen 
Talrijke kunstenaarsbiografieën beschrijven hoe de productie van een 
kunstenaar ongelijkmatig verloopt in de tijd: momenten van grote creatieve 
productiviteit alterneren met periodes van passieve reflectie, introspectie en zelfs 
van sombere stilstand en vertwijfeling. Deze momenten van wat de Wittkowers 
‘creative idleness’ noemen is de pendant van de af te wachten plotse geniale 
invallen. “The skilled hand of the craftsman may be made to work at will, but 
the ‘gift of inspiration’ cannot be forced.”26 Terwijl kunstenaarsromans en 
biopics zowel de momenten van koortsige bezetenheid afbeelden – de 
kunstenaar die buiten zichzelf treedt – als de momenten van het afwachten en 
broeden die eraan voorafgaan, beelden portretten van de kunstenaar in zijn 
atelier vooral deze tweede situatie af. De gevestigde traditie van portretten en 
zelfportretten van kunstenaars in hun werkplek loopt van de zestiende- en 
zeventiende-eeuwse beelden van meesters als Vermeer die aan het werk zijn of die 
hun creaties beschouwen, over de negentiende-eeuwse voorstellingen van oude 
meesters of van eigentijdse kunstenaars waarin vaak de last kunstenaar te zijn 
getoond wordt – Delacroix’ Michelangelo in zijn atelier – tot de fotoreportages van 
de modernistische ster-kunstenaars door fotografen als Brassai, Alexander 
Liberman of Ugo Mulas. (fig. 1, 2) 
 

De lijdende en gevoelige kunstenaar 
Verschillende andere mythemen typeren de kunstenaar als gevoelsmens. De 
kunstenaar lijdt aan zijn kunstenaarschap: niet alleen vraagt zijn toewijding aan 
zijn roeping het verzaken aan allerlei mogelijke genoegens, en niet alleen is hij 
van nature uit van het melancholische type, hij lijdt ook onder het misbegrip van 
zijn tijdgenoten buiten en binnen de kunstwereld. In de romantische 
beeldvorming van de kunstenaar drijft dit lijden kunstenaars vaak tot zelfmoord. 
De kunstenaar zwijgt: wat in hem omgaat kan hij vaak niet onder woorden 
brengen maar slechts in zijn werk weergeven en delen. De directe verbinding 

                                                            
25 Robert Williams, ""Always like himself": Character and Genius in Bernini's biographies," in Bernini's 
biographies : critical essays, red. Maarten Delbeke, Evonne Anita Levy en Steven F. Ostrow (University 
Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 2006). 
26 “One of the hallmarks of the emancipated artist was his need for introspection and introspection 
necessitates pauses, often of considerable length. The skilled hand of the craftsman may be made to 
work at will, but the ‘gift of inspiration’ cannot be forced. From the late fifteenth century onwards we 
find that with some artists periods of most intense and concentrated work alternate with unpredictable 
lapses into inactivity.” Wittkower en Wittkower, Born Under Saturn: The Character and Conduct of Artists: 
A Documented History from Antiquity to the French Revolution. p. 59. 
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met de voor-talige gevoelswereld van de kunstenaar maakt dan ook dat het werk 
nooit afdoend in woorden beschreven kan worden. De kunstenaar voorvoelt: hij 
beschikt over een bijzondere zin om eerder dan anderen de veranderingen die 
zich in de maatschappij aankondigen aan te voelen en zichtbaar te maken. Dit 
maakt hem een visionair. “Through his sensitivity the artist becomes the 
seismograph of events and movements pertaining to the future” schrijft Laszlo 
Moholy-Nágy in 1947.27 
 

Het wonderkind  
Een eerste mytheem dat ook in kunstenaarsmusea vaak een bijzonder belang 
krijgt is dat van de kunstenaar als child prodigy, als wonderkind. In het mytheem 
van de kunstenaar als wonderkind krijgt de mythe van het kunstenaarschap dat 
kunstenaars van nature kunstenaars zijn, zijn meest directe formulering. Kris en 
Kurz toonden aan hoe de typische anekdotes die de jeugd van de kunstenaar 
beschrijven een dubbele rol hebben. Het miraculeus talent van het kind toont de 
aanwezigheid aan van een aangeboren talent dat als basis zal dienen voor het 
artistiek succes, maar het bewust ook de uitverkorenheid van het kind voor 
grote verwezenlijkingen. Deze lotsbeschikking wordt typisch onderstreept door 
de nadruk op toevallige ontmoetingen die het talent zullen toelaten om zich 
verder te ontwikkelen. Kris en Kurz bespreken het verhaal van de ontdekking 
van het bijzonder talent van de herdersjongen Giotto, dat ook via Vasari 
overgeleverd is, als het vroegste voorbeeld van dit biografisch motief in de 
historiografie.28 Volgens de legende had de jonge Giotto de gewoonte om bij het 
hoeden van zijn vaders kuddes tekeningen van dieren op stenen en in het zand 
te tekenen. De oudere Toscaanse schilder Cimabue kwam op een dag voorbij en 
herkende Giotto’s talent, nam hem mee en zorgde voor zijn training. Deze 
anekdote wordt in talrijke variaties herhaald in kunstenaarsbiografieën vanaf de 
renaissance. Gunstige toevallige ontmoetingen, een wonderbaarlijk talent, een 
gekwalificeerde ontdekker van dit talent die soms ook de leermeester van de 
kunstenaar wordt en een persoonlijke drang naar artistieke expressie die 
eventuele obstakels kan overwinnen zijn de constitutieve elementen van deze 
anekdote. 

In een monografie over Roger Raveel komt de anekdote in een op 
Raveel toegesneden vorm voor. De auteurs baseren zich op voor de anekdotes 
op een autobiografische notitie die Raveel in 1972 voor de catalogus van een 
tentoonstelling maakte. Daar beschrijft Raveel onder meer hoe hij interesse 
kreeg in het driedimensionaal effect op het platte vlak toen hij als vijfjarige een 

                                                            
27 Ladislaus Moholy-Nagy, Vision in Motion  (Chicago: Paul Theobald, 1947). p. 30. 
28 Kris, Kurz en Gombrich, Legend, myth, and magic in the image of the artist : a historical experiment p. 25. 
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prentkaart natekende. “Van toen af aan maakte ik om zo te zeggen geen 
kindertekeningen meer. Als ik voortaan ons huis wilde tekenen ging ik buiten 
zitten en tekende van daaruit het huis af, met begrip voor perspectief.”29 De 
schijnbaar triviale anekdote schuift enkele opvattingen over kunstenaars in 
elkaar. Ten eerste illustreert ze een uitzonderlijk talent. Bovendien suggereert de 
anekdote dat Raveel op zichzelf de wetten van het perspectief ontdekte, wat niet 
alleen zijn talent voor tekenen maar ook voor oorspronkelijke ontdekkingen en 
voor eigen visie illustreert. De idee van het autodidactisch wonderkind wordt in 
een tweede anekdote vervolgd. Raveel zou als kind een zwakke gezondheid 
gehad hebben. Toen hij dertien was zou hij een schok ervaren hebben toen hij 
voor het eerst een schilderij van een Vlaamse expressionist zag hangen in de 
wachtkamer van een dokterspraktijk in Gent. “En gauw begon ik me af te 
vragen wat eigenlijk kunst was en stelde vast dat het niet zoveel te maken had 
met natuurgetrouw schilderen.”30 Jooris vertelt dat de jonge Raveel als gevolg 
van dit nieuwe inzicht thuis in een expressionistisch idioom  begon te schilderen 
terwijl hij zich op de academie in Deinze wel aan de geldende normen 
conformeerde. Indirect is de anekdote ook al een soort voorafschaduwing van 
Raveels latere ontdekking van zijn Nieuwe Visie. Een ander paar anekdotes over 
Raveels jeugd knoopt aan bij het motief van de ontdekking van het talent door 
anderen. De schooljongen die al in perspectief tekent wekt bewondering op: 
“De bewondering van de mensen uit mijn omgeving voor mijn tekeningen en 
schilderijtjes en hun wellicht schertsende uitlatingen als ‘dat wordt een artiest’ 
hadden voor gevolg dat ik van dan af aan mij als een artiest beschouwde. Ik had 
duidelijk het gevoel dat ik over een eigenschap beschikte die de anderen niet 
hadden.”31 De relativerende toon in deze formulering ontbreekt in de tweede 
anekdote die vertelt hoe Hubert Malfait die op dat moment Raveels leraar was in 
de kunstacademie van Deinze Raveel en zijn ouders thuis komt bezoeken.32 
Malfait zou voor Raveels werken neergeknield zijn, naar buiten gelopen zijn en 
samen met de onderpastoor Raveels ouders komen overtuigen zijn om hun 
zoon naar de Academie van Gent te laten gaan. “Hij zei letterlijk: Zo’n talent, 
dat mag niet verloren gaan.”33 

Dergelijke anekdotes over de jeugd van kunstenaars duiken ook soms in 
kunstenaarsmusea op. Soms wordt jeugdwerk getoond als bewijs van het vroege 
talent –  in het Museu Picasso Barcelona vervult het academisch, realistisch doek 
                                                            
29 Raveel geciteerd in Karel J. Geirlandt, Hans Sizoo en Roland Jooris, Roger Raveel  (Venlo: Van Spijk, 
1981). p. 6. 
30 Raveel geciteerd in ibid. p. 7. 
31 Raveel geciteerd in ibid. p. 6. 
32 Ibid. p. 8. 
33 Raveel geciteerd in Carlos Alleene, Een verschrikkelijk mooi leven, 2 vols. (Deinze: De Muyter, 2006). p. 
26. 
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Wetenschap en Liefdadigheid (1897) geschilderd door de vijftienjarige Picasso deze 
rol. In het Musée Matisse in Henri Matisses Le Cateau-Cambrésis vlak bij 
Matisse’s geboorteplaats Bohain is behalve jeugdwerk van deze ‘homme du 
Nord’ ook een aantal dorpsgezichten van ten tijde van Matisses jeugd te zien, en 
een vitrine met rijke stoffen en catalogi van behangstoffen die toen in de streek 
gemaakt werden. (fig. 3, 4) “Matisse, jusqu’à l’âge de 20 ans, ne possède comme 
seule culture visuelle que les tissages faits autour de chez lui. (…) Les tissus l’ont 
initié à la couleur”.34 Ook de buurman die een belangrijke rol speelde in Matisses 
eigen ontdekking van zijn talent was directeur van een stoffenfabriek. Een bij de 
vitrine gevoegde autobiografische notitie behandelt Matisses eigen ontdekking 
van zijn talent: 

 
Après une crise d’appendicite, j’avais eu des loisirs. Alors est arrivée la 
boîte de couleurs, j’avais 21 ans. Je vous ai dit que ma convalescene 
avait été longue. Chez mes parents, j’avais un voisin, directeur dans une 
petite fabrique de tissus. Il occupait ses moments de liberté à peindres 
des chromos représentant des paysages suisses. Il me disait: “Vous 
voyez, c’est agréable et finalement on a quelque chose au mur! Pourquoi 
n’essayez-vous pas?” 
 

Het citaat bij Matisses schilderspalet schrijft zijn opgroeien in een weinig 
geletterd milieu een fundamenteel belang toe voor Matisses kunstenaarschap:  
 

Il n’y avait pas de peintre dans ma famille, pas de peintre dans mon 
pays. Je crois que mon avenir était plus certain que si j’avais été préparé 
par un milieu plus éduqué. Le plus nécessaire dans la peinture, c’est la 
naiveté. 
 

 
De intimiteit van het atelier 

Behalve als een fysieke en een institutionele plek om kunst te maken neemt het 
kunstenaarsatelier ook een centrale plaats in in de collectieve verbeelding van 
kunstenaars. De werkplek van de kunstenaar wordt in wezen voorgesteld als een 
elementaire ruimte van stilte en creatieve eenzaamheid, een private scene voor 
schepping door solitaire genieën. Cesare Brandi beschrijft Giorgio Morandi’s 
studio in Bologna als een camera magica, een ivoren toren en een hortus conclusus 
terwijl Giorgio Messori Morandi’s dagelijks binnenkomen van zijn atelier 

                                                            
34 Dominique Szymusiak, "La collection Matisse," in Collection(s) Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis, 
red. Dominique Szymusiak (Le Cateau-Cambrésis: Musée Matisse, 2002). Hier pp. 64-65. 
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benoemt als een thuiskomst van de kunstenaar in zijn schelp.35 Misschien is de 
intimiteit van het atelier het meest overgedetermineerde mytheem in de 
kunstenaarsmythe. Het verbindt enerzijds de positieve betekenissen van de 
studio als een private refuge, als een uitbreiding van de interioriteit van de 
kunstenaar en als de broedplaats voor artistieke creatie. Tegelijk corresponderen 
met elk van deze betekenissen ook meer duistere connotaties van het 
kunstenaarsatelier. Het atelier is de beklemmende marge die de maatschappij 
kunstenaars zou toekennen, het is de eenzame plaats waar de kunstenaar met 
zichzelf geconfronteerd wordt en de plek waar creatieve ambitie in zelfdestructie 
kan afglijden.36 Boven alles is het atelier een heilige, een heimelijke en een 
verboden plek waartoe velen toegang verlangen maar slechts weinigen  toegang 
krijgen. Het atelier en het werken in het atelier zijn intieme aangelegenheden.37 
Het is precies deze fascinatie voor het geheim van de werkplek van de 
kunstenaar die verzilverd wordt in alle vormen van het publiek maken ervan, 
van fotoreportages tot musealiseringen. 

De betekenis van het atelier als een plek om zich uit de wereld terug te 
trekken is nauw verbonden met de romantische cultuur maar is als topos veel 
ouder.38 De klemtoon op de armoede van het kunstenaarsatelier is wel een 

                                                            
35 “On accède à l’atelier de Morandi en franchissant une petite porte. Etant donné sa taille – il mesurait 
près d’un mètre quatre-vingt-dix – il devait avoir l’impression, en y pénétrant, de rentrer dans sa 
coquille. On retrouve dans cette “coquille” tous les objects représentés dans ses natures-mortes; ils 
jonchent pêle-mêle le sol, sont posés sur la table ou sur des étagères en bois, tels les constellations 
endormies d’un petit univers que Morandi a rendu visible dans ses oeuvres.” Giorgio Messori en Luigi 
Ghirri, Atelier Morandi, Prima ristampa ed. (Bari: Palomar, 2002). p. 13. 
36 Het atelier als scene voor artistiek falen binnen de Franse romantische cultuur is het onderwerp van 
Marc Gotlieb, "Creation and Death in the Romantic Studio," in Inventions of the studio, Renaissance to 
Romanticism, red. Michael Cole en Mary Pardo (Chapel Hill (N.C.): University of North Carolina press, 
2005). 
37 Zie ook Gérard de Cortanze, L'atelier intime  (Monaco: Editions du Rocher, 2006). 
38 Vasari bijvoorbeeld prees in zijn bespreking van Michelangelo de deugden van het alleen werken met 
het argument dat eenzaamheid de inspiratie van de schilder voedt. Deze nieuwe bekommernis om 
artistieke eenzaamheid moet volgens Christopher Wood begrepen worden binnen de context van de 
emancipatie van schilders en beeldhouwers van ambachtslui tot beoefenaars van de vrije kunsten. 
Privacy blijkt een sleutelbegrip in het afzetten van de studio tegen de workshop. “The studio is not just a 
place where art is made: crucially it is a place where art is made by an artist. The studio is a workplace 
under the control of a creative subjectivity.” Zie Christopher Wood, "Indoor/Outdoor: The Studio 
Around 1500," in Inventions of the studio, Renaissance to Romanticism, red. Michael Cole en Mary Pardo 
(Chapel Hill (N.C.): University of North Carolina press, 2005)., hier p. 36. In de negentiende eeuw is de 
strijd studio-workshop achter de rug en voeren moderne kunstenaars volgens Marc Gotlieb strijd met 
“the market, exhibition, and publicity machine on which more than ever, in the modern age, they had 
come to depend.” Bijgevolg behandelden veel negentiende-eeuwse kunstenaars hun ateliers als 
“private arenas designed to protect them from this expanded cultural infrastructure, embodied in the 
Salon and its elaborate supporting machinery.” Toegang tot het atelier werd selectiever en klachten van 
critici, vrienden of verzamelaars over de moeilijkheden om toegang tot het atelier te krijgen werden een 
gemeenplaats. Marc Gotlieb merkt op dat in de romantische mythologie van het atelier de figuur van de 
gatekeeper een cruciale rol innam: portiers en huismeesters van kunstenaars als modern opvolgers van 
Cerberus. Gotlieb, "Creation and Death in the Romantic Studio." pp. 160-161. 
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romantische ontwikkeling. Voor Brian O’Doherty wordt dit idee bij uitstek 
verbeeld in Delacroix’ schilderij Corner of a Painter’s Study, the Stove (1855) (fig. 5): 

 
Implicit in the secular fragment of Delacroix’s studio is the idea that the 
Romantic imagination can only be incubated in surroundings of poverty 
and isolation. This underprivileged space has a history, from the young 
English poet Chatterton writing in his garret, to the fictitious la Bohème, 
to the Bateau-Lavoir in Montmartre, to early SoHo. Early modernist 
studios, from what we see of them in photographs, have a functional 
rawness. Like photographs of early performance works they are 
unconscious of posterity and are generally furnished only with the 
essentials of art-support and life-support, including the ubiquitous 
stove.39 
 

Verbonden met de afgeslotenheid van het atelier is ook de opvatting van het 
kunstenaarsatelier als een fysieke veruitwendiging, een uitbreiding van wat in de 
kunstenaar omgaat. Alice Bellony-Rewald en Michael Peppiat beschrijven het 
kunstenaarsatelier als “the shell of the artist’s mind: imagination’s chamber”.40 
Het informele archief met de studies, schetsen, voltooide en onvoltooide 
werken en met de attributen en de boeken van de kunstenaar kunnen enerzijds 
begrepen worden als een materialisering van het geheugen van de kunstenaar. 
Maar het atelier als een tweede schelp voor de geest van de kunstenaar heeft 
vooral betrekking op het atelier als werkplek voor de verbeelding.  Brian 
O’Doherty beschrijft hoe deze associatie een oneindige reeks spiegelingen in 
gang zet:  
 

The space in which the artist thinks is thus a thinking space, a double 
enclosure, reciprocal, self-referential, compressed, the round skull in a 
studio box. This doubleness enhances the rhetoric of both the artist and 
the studio in a shimmer of signs and synecdoches: the studio stands for 
the art, the artist's implements for the artist, the artist for the process, 
the product for the artist, the artist for the studio.41 
 

                                                            
39 Brian O'Doherty, Studio and cube : on the relationship between where art is made and where art is 
displayed  (New York, NY: Temple Hoyne Buell Center for the Study of American Architecture at 
Columbia University, 2007). p. 14. 
40 Alice Bellony-Rewald en Michael Peppiatt, Imagination's chamber. Artists and their studios  (Boston 
(Mass.): Little, Brown and Company, 1982). p. vi. 
41 O'Doherty, Studio and cube : on the relationship between where art is made and where art is displayed. p. 6. 
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Door een reeks losse parallellen wordt het atelier met de kunstenaar 
gelijkgesteld. Het atelier reveleert – ademt – het karakter en de persoonlijkheid 
van de kunstenaar die er werkt. In zijn typering van Giorgio Morandi’s werkplek 
als the laboratory of silence verbindt Franco Basile Morandi’s zwijgzame 
persoonlijkheid, de toon van zijn stillevens en de atmosfeer van het atelier met 
elkaar.42 Net als de kunstenaar wordt ook het atelier vaak gemystificeerd als 
oorsprong van de kunst, maar de algemene formuleringen stellen het lichaam 
van de kunstenaar niet gelijk met het atelier: de suggestie is dat de kunstenaar 
zijn werken ‘baart’ in zijn baarmoeder-atelier. Brian O’Doherty heeft de 
gevestigde retoriek over de creatieve daden van de kunstenaar treffend 
samengebald:  
 

[T]he ecstatic insemination with an idea, the birth of the work, the 
difficulties of process, the exhausted auteur. A peculiar sexual exchange 
is going on here. For this is the language of accouchement – the labor of 
the woman. What inverse sexism! The woman’s mode of reproduction 
is taken as the analogy of male creation.43 
 
The key point is the way in which creation becomes attached to the 
studio itself, the first context of transformation. Cluttered or bare it may 
be – chaotic mess or saintly retreat – it is its fecundity that is its prime 
identifier, and process its signature. 44  
 

De topos van het creëren in het atelier als een seksuele daad wordt ook 
gevarieerd, van masturbatorische traagheid tot ‘impotentie’. De erotische 
oplading van de kunstenaar als schepper en van het atelier als vruchtbare plek 
wordt niet verbeeld in afbeeldingen van de kunstenaar in zijn atelier, maar in 
afbeeldingen van het, voornamelijk vrouwelijke, model in het atelier. (fig. 6-8) 
 
 

De hand van de kunstenaar 
“We can assume that part of a painter’s style is his distinctive imagery, 
and the particular import it carries in his productions, including the 
aspects of personality that it reveals. But the full meaning of an artist’s 
images or recurrent motifs, especially where these are idiosyncratic, not 
part of any standard iconography, is arguably only to be gauged by 

                                                            
42 Franco Basile and Paolo Ferrari, Morandi : il laboratorio della solitudine, Sasso Marconi, 1982. 
43 O'Doherty, Studio and cube : on the relationship between where art is made and where art is displayed. p. 
29. 
44 Ibid. pp. 29-30. 
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viewing the corpus as a whole, even if such meaning is not then 
articulable or exhibitable in detachment from them.”45 
 

Naast een typisch dynamisch aspect is ook een typisch stabiel aspect bepalend 
voor het oeuvrebegrip. De artistieke identiteit die alle werken doordringt wordt 
gedacht best zichtbaar te zijn als het oeuvre voltooid is, maar tegelijk wordt het 
verondersteld te wortelen in de individualiteit van het talent van de kunstenaar, 
als belofte a priori. Dit artistieke ‘zelf’ kan zich niet in een enkel werk reveleren: 
elk werk op zich is noodzakelijk slechts een onvolledige uitdrukking en vraagt 
om een volgend bijkomend werk.46 Voor het concept van de individuele 
artistieke identiteit bestaan talrijke gevarieerde conceptualiseringen, maar het 
meest gangbare beeld hiervoor is de hand van de kunstenaar. De hand van de 
kunstenaar biologiseert de artistieke idiosyncrasie tot een onvrijwillig effect. (fig. 
9-14) 
 

De kiem van het oeuvre, en het late werk  
De biologische metaforiek typeert behalve beschrijvingen van het creatief werk 
in het atelier ook de beschrijvingen van oeuvres. In de opeenvolging van werken 
die het oeuvre van een kunstenaar vormen krijgt het eerste werk een speciale 
betekenis, als “fascinerend begin” en als gemythologiseerde oorsprong: het 
eerste werk is de kiem van het oeuvre.47 Het eerste werk wijst vooruit naar het 
hele oeuvre dat nog moet komen. Dergelijk eerste werk moet voldoende 
exclusieve eigenschappen hebben om het verhaal van het oeuvre dat ermee 
begint – tenminste in terugblik –  uit te zetten. De kiem van het oeuvre moet het 
hele artistieke universum dat in de loop van een leven ontwikkeld zal worden al 
in nucleo in zich hebben. Dit eerste werk van een oeuvre valt niet noodzakelijk 
samen met het jeugdwerk dat het talent van de kunstenaar bewijst.48 Typisch 
kijken kunstenaarsmonografieën bij de bespreking van het oeuvre welwillend 
over de vroegste productie heen in hun keuze van het eerste echte werk in het 
oeuvre van een kunstenaar. Zo gaan in het Musée Magritte Museum aan Le 
jockey perdu (1926) dat als Magrittes eerste surrealistische werk voorgesteld wordt, 

                                                            
45 Jerrold Levinson, "Work and Oeuvre," in The pleasures of aesthetics : philosophical essays, red. Jerrold 
Levinson (Ithaca (N.Y.): Cornell university press, 1996). p. 253. 
46 Rudi Laermans noemt dit geloof in de onmogelijkheid van een volledige zelf-vervulling in een enkel 
werk de motor voor een succesvol oeuvre. Het principe van in zijn eigen roeping te geloven en trouw 
aan zichzelf te blijven – en zo authentiek te zijn – wordt dan geloofd voldoende voorwaarde te zijn voor 
het bestaan van een onvervreemdbare artistieke identiteit in een oeuvre. Rudi Laermans, "De draaglijke 
lichtheid van het kunstenaarsbestaan. Over de onzekerheden van  artistieke carrières," De Witte Raaf, 
nr. 112 (2004). 
47 Zie ook Geert Bekaert, "Het fascinerende begin," De Witte Raaf, nr. 132 (2009).  
48 Zie Bart Verschaffel, "Kunstenaar zijn is ook een kunst. Over het 'eerste werk' en het 'oeuvre'," De 
Witte Raaf, nr. 140 (2009). 
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een reeks werken vooraf onder de noemer Magritte voor Magritte, werken uit de 
periode toen Magritte ‘zijn artistieke eigen identiteit nog niet gevonden had’.  

De pendant van het vroege werk is de sterke mythe van de late stijl of 
het late werk.49 In tegenstelling tot zijn begin eindigt een oeuvre typisch niet in 
een enkel laatste werk maar ontwikkelt het een sub-corpus van late werken. Het 
typische ene onafgewerkte doek dat na de dood van de kunstenaar op de 
schildersezel bleef staan stemt wel overeen met de dood als enig mogelijk einde 
van het kunstenaarschap – echte kunstenaars gaan immers niet met pensioen. 
Het verhaal van de oeuvreontwikkeling echter wordt niet in dat ene werk maar 
in de hele fase van het late werk afgerond. Het late werk wordt typisch 
beschreven als anticiperend op het levenseinde: de kunstenaar laat alle 
overtolligheden en toegevingen nu achterwege en komt tot een essentie.  
 

Het is hun zuiverste, hun kernachtigste, hun meest beheerste werk, 
maar – vermist ze zich niet meer in uiterlijkheden verloren – het getuigt 
van een genereuze slordigheid soms, een ironisch understatement dat 
het publiek verrast en teleurstelt. Het late werk is nooit zo ‘mooi’ als dat 
van hun hoogdagen. Het is er des te voller door. Zoals de ouderdom de 
mens uitkleedt en zo een ultieme waarheid zichtbaar laat worden. (Zo 
tenminste de mythe geformuleerd door het enthousiasme).50 

 
 
 
 

2.2 De ideologie van de kunstenaar als sterk en vol subject 
 
Wat daagt in de combinaties van de besproken mythemen is de ideologische 
figuur van de kunstenaar als een sterk, vol en uit zichzelf creërend subject. Deze 
kunstenaar is verschillend van de rest van de mensheid vanwege zijn pure en 
essentiële individualiteit. Dit verschil strekt van het verschil in aard van de 
kunstenaar – uitverkoren bij zijn geboorte dankzij uitzonderlijke gaves – tot de 
uiteenlopende manieren waarop de kunstenaar in maatschappelijk opzicht een 
outsider is en tot de singulariteit van het werk van elke kunstenaar afzonderlijk. 

                                                            
49 Dirk Lauwaert, "De Roeping, de Kunstenaar en hun Carriere," De Witte Raaf, nr. 112 (2004). p. 1. 
Edward W. Said, "Timeliness and Lateness," in On Late Style. Music and Literature against the Grain, red. 
Edward W. Said (New York: Pantheon Books, 2006). Het late werk was ook het onderwerp van een 
recente tentoonstelling in het Musée d’Art moderne de la Ville de Paris: Odile Burluraux en Émile 
Ouroumov, "Deadline," red. Musée d'Art moderne de la ville de Paris (Paris: Paris-Musées/Actes Sud, 
2009). 
50 Lauwaert, "De Roeping, de Kunstenaar en hun Carriere." p. 1. 
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De mythische kunstenaar is de site van een uitzonderlijke verschijning van een 
onvoorwaardelijke autonomie van het menselijk subject. Alleen aan zichzelf 
gehoorzamend verkent en realiseert de kunstenaar de mogelijkheden in zichzelf. 
Als een vol subject kan dit subject uit zichzelf creëren. De verwezenlijking van dit 
artistieke zelf houdt een objectivering van de kunstenaar in in een reeks van 
publieke prestaties: zijn werken die gemarkeerd zijn door dezelfde essentie, de 
individualiteit van de kunstenaar. Als artistieke biografie heeft of wordt het 
oeuvre geacht een puur individueel karakter te hebben dat op niets anders rust 
dan op het raadsel van de individualiteit. 

Deze ideologische figuur van het vrijelijk creatieve, volle en wezenlijke 
kunstenaarssubject is tegelijk een beeld dat in de constructie van de identiteit 
van kunstenaars doordringt en een figuur die het object van verlangen is voor de 
rest van de samenleving – voor de individuen die nooit deze (illusoire) zuivere 
vorm van subjectiviteit kunnen bereiken. De kunstenaar belichaamt de 
uitzonderlijke mogelijkheid van een geslaagde subjectiviteit, van een succesvolle 
verwezenlijking van de eigen ‘natuur’. De gebroeders Schlegel, herauten van de 
Duitse Romantiek, schreven dat kunstenaar is wie zijn centrum in zichzelf 
heeft.51 Binnen de moderne identiteitscultuur wordt dit het leidend paradigma 
voor de mens in het algemeen. Het kunstmuseum is de plaats bij uitstek waar 
deze vrije subjectiviteit opgevoerd wordt – en als cultus beleefd wordt. Boris 
Groys heeft in dit verband gesteld dat de moderne artistieke subjectiviteit in het 
kunstmuseum als pure manifestatie van een vrije subjectiviteit verschijnt.52 
Museumbezoekers – de moderne burger – komen zich in het kunstmuseum 
spiegelen aan de sterke subjectiviteit van kunstenaars. Deze volle subjectiviteit 
wordt de facto nooit bereikt maar determineert volgens Groys als een 
regulatieve idee de dynamieken binnen de kunst van de moderniteit, en van de 
moderne maatschappij. “Die Subjektivität wird produziert, sie ist sogar das 
eigentliche Kunstprodukt. Aber als produzierte ist sie nicht weniger "real" als 
andere Produkte der Zivilisation.”53 

In L’élite artiste merkt de Franse kunstsociologe Nathalie Heinich op dat 
de romantische opvatting van het kunstenaarschap de representaties en in grote 
mate ook de activiteiten van hedendaagse kunstenaars blijft structureren. 
Heinich vat deze romantische conceptie op als een doorsnijding van twee 
sociologische regimes: het regime van de roeping en het regime van de 
singulariteit. Beide regimes verankeren het kunstenaarschap in de natuur van het 

                                                            
51 Geciteerd in Nathalie Heinich, L'élite artiste : excellence et singularité en régime démocratique, 
Bibliothèque des sciences humaines (Paris: Gallimard, 2005). p. 83. 
52 Boris Groys, "Einführung. Das Museum im Zeitalter der Medien," in Logik der Sammlung : Am Ende des 
musealen Zeitalters (München: Hanser, 1997). pp. 9-10. 
53 Ibid. p. 11. 
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individuele subject. Het régime vocationel betreft de beschikking en de competentie 
van een individu om een artistieke activiteit op te nemen. Dit roepingsregime 
verschilt van de artisanale en de academische regimes waar kunst als métier en als 
profession beoefend wordt en via een leertijd, respectievelijk een academische 
opleiding toegankelijk is. In het romantische roepingsregime wordt kunst 
gepraktiseerd als een roeping die zich in het aangeboren talent manifesteert. 
Hoewel doorgaans als roeping benoemd is de uitverkiezing van de kunstenaar 
geen pure roeping zoals in de religieuze roeping: de kunstenaar wordt niet 
geroepen op de leeftijd van jongvolwassene maar wordt geloofd als kunstenaar 
geboren te zijn. In zijn moderne interpretatie is de roeping de ethische 
levensopdracht om de activiteit op te nemen waarvoor men zich gemaakt voelt. 
De kunstenaar die de ‘gave’ van wie hij is aanneemt, neemt ook de absolute taak 
op om zijn individuele aanleg in vervulling te doen gaan en in zijn werk voor de 
mensheid op zoek te gaan naar zijn persoonlijke identiteit. Deze persoonlijke 
queeste gaat volgens het sociologische regime gepaard met een verzaking aan 
het wereldse: de authenticiteit van een roeping wordt niet alleen gemeten via de 
kwaliteit van de werken of de daden die ze voortbrengt maar ook door de graad 
van (niet-)inmenging in de wereld door de kunstenaar. Een succesvolle roeping 
betekent daarom onder meer “la résistance aux tentations d'une carrière 
mondaine qui entrave le libre cours de l'inspiration, l'existence d'un authentique 
talent et non pas seulement d'une aspiration à vivre la vie d'artiste, la capacité à 
mettre pleinement en oeuvre ses dons, quitte à sacrifier toute vie de famille.54 
Hierin ligt volgens Heinich dan ook de basis van de mogelijkheid om 
kunstenaars groot te vinden, niet alleen op basis van de kwaliteit van hun 
werken, maar ook door de intensiteit van hun opofferingen, in 
overeenstemming met de figuur van de heilige.55 

Het régime de singularité betreft de kwalificatie van de artistieke productie. 
De overgang van een régime de communauté naar een régime de singularité in de 
negentiende eeuw maakt dat tegen de eeuwwisseling de singulariteit van de 
kunstenaar – zijn specificiteit en onclassificeerbaarheid – een idée reçue 
geworden is. De kunstproductie wordt volgens dit regime niet gekwalificieerd 
op basis van een conformiteit met modellen en regels die door een 
kunstgemeenschap hoog gehouden worden maar op basis van zijn singulariteit. 
Deze verschuiving brengt een hele nieuwe waardenset met zich mee voor de 
evaluatie van artistieke prestaties, productie en van kunstenaars zelf. Uitvinding 

                                                            
54 Heinich formuleert dit op basis van een omkering van de verschillende fictionele verhalen van artistiek 
falen in de negentiende-eeuwse Franse literatuur. Heinich, L'élite artiste : excellence et singularité en 
régime démocratique. p. 83. 
55 Heinich verwijst naar de drieledige typologie van ‘grands singuliers’ zoals uitgetekend door Max 
Scheler en de heilige, de held en het genie omvattend. Zie verder. Ibid. p. 91. 
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vervangt meesterschap, innovatie bezet de positie van reproductie, en niet de 
natuur maar kunstwerken worden de belangrijkste referenties om prestaties te 
evalueren. Authenticiteit wordt een centrale waarde. Het authentieke, 
exemplarisch belichaamd in het personage van schilder Claude Lantier in Zola’s 
L’oeuvre wordt door Heinich beschreven als “ce qui est en deça des codes, des 
conventions, des artifices, des manipulations; c’est ce qui s’éloigne de la 
civilisation pour s’approcher de la nature”.56 Authenticiteit wordt niet langer 
verbonden met diskwalificatie, met een gebrek aan competentie en een 
ontoelaatbare excentriciteit, maar gewaardeerd als een vorm van integriteit en 
eerlijkheid. Het is geassocieerd met een terugkeer naar een oorsprong en het 
wordt geprezen als originaliteit. Deze waarde van authenticiteit geeft ook een 
positieve connotatie aan het begrip singulariteit. De traditioneel overwegende 
connotaties van vreemdheid, excentriciteit, snobisme worden vervangen door de 
nieuwe van oorspronkelijkheid en zeldzaamheid. Originaliteit betekent niet 
representaties maken die natuurgetrouw zijn maar die getrouw zijn aan de 
individuele natuur van de kunstenaar en die vanuit die basis de kunst kunnen 
vernieuwen. De verheffing van de singulariteit tot norm genereert de paradox 
dat kunstenaars “normaal buitengewoon” zijn, dat ze een groep singulieren 
vormen. 

Door het singulariteitsregime krijgen de noties ‘succes’ en ‘falen’ een 
structurele ambivalentie die verbonden is met een particulier tijdsbestel. 
Aangezien vernieuwing tegen de verwachtingen ingaat vindt het geen 
aanvaarding en schuift het ogenblik waarop de kunstenaar zijn inspanningen 
beloond ziet vooruit. Een gebrek aan onmiddellijke erkenning komt zo niet 
langer een ontoereikendheid van de kunstenaar maar miskenning door het 
publiek te betekenen. De ware test van grootheid komt bij het nageslacht te 
liggen. De norm voor artistieke excellentie wordt zo een avant-garde-ethiek 
waarin vernieuwing, originaliteit en individualiteit geprivilegieerd worden. De 
hoogst mogelijke invulling van die norm is het genie – “exaltant l’innovation 
contre la reproduction de modèles, l’anticipation contre la tradition, l’exception 
contre la règle” – en a fortiori het miskende genie van de artiste maudit.57 
Aangezien de waarheid van het nageslacht een hoger belang gegeven wordt dan 
de blindheid van de eigen tijd hebben kunstenaars vertrouwen nodig in een 
toekomstige erkenning. Dit geloof wordt onscheidbaar van een geloof in 
zichzelf, in de eigen uitverkorenheid, roeping, talent. Honoré de Balzacs 
aforisme dat “un artiste est une religion” betekent volgens Oskar Bätschmann 
dat de kunstenaar een messianistisch vertrouwen moet hebben in zichzelf en in 

                                                            
56 Ibid. pp. 103-104. 
57 Ibid. p. 125. 

140



 
 

de wil om zichzelf een martelaar voor de kunst te maken.58 “He must be able to 
see his misfortune as essential to his artistic creativity, and as the tacit evidence 
of his genius. If the myth is to function, the artist needs to be convinced that he 
is different, he needs a community that believes in him and an environment that 
is uncomprehending and hostile.”59 

De verwijzingen naar de concepten van het genie en de heilige maakten 
al duidelijk dat de romantische ideologie van de kunstenaar-auteur als sterk en 
vol subject verwikkeld is met andere, vaak oudere sterke subject-ideologieën. 
Rosalind Krauss schreef ooit dat “The concept artist implies more than the mere 
fact of authorship; it also suggests that one must go through certain steps to 
earn the right to claim the condition of being an author, the word artist 
somehow semantically being connected with the notion of vocation.”60 Voordat 
ik de ideologie van de kunstenaar verder ontwikkel als een ideologie van het 
auteurschap bespreek ik daarom twee oudere begrippen van sterke subjecten die 
het kunstenaarsbegrip mee ondersteunen: de held en het genie. In het tentatief 
model dat ik in de volgende bespreking voorstel volg ik Krauss door het 
kunstenaarschap ruimer dan alleen als het auteurschap op te vatten. De 
mythische kunstenaar is behalve auteur ook steeds wat een held – al is het maar 
omdat hij mogelijks een gevaar voor zichzelf is – en een genie – ‘geen creatie 
zonder inspiratie’. De noties van kunstenaar, auteur, held en genie hebben net 
als hun overeenkomstige mythische formuleringen en ideologische kritieken 
verschillende accenten, maar ze zijn ook nauw verweven en ze worden vaak als 
synoniemen behandeld zodat een ijking van de verschillende begrippen zich hier 
opdringt. 
 
 
De grote daden van de biografische kunstenaar-held 
 
De figuur van de klassieke held is groter dan de gewone sterveling omwille van 
de grootheid van zijn daden.61 Hij volbrengt ze typisch in een avontuurlijke reis 
waarin hij zichzelf blootstelt aan extreme  risico’s en uiteindelijk de dood vindt. 
De gemeenschap waarvoor hij zijn leven op het spel zette beloont hem 
vervolgens door zijn nagedachtenis in een heldencultus te bewaren. De grote 

                                                            
58 Honoré de Balzac, Des Artistes, 1830, geciteerd in Oskar Bätschmann, The artist in the modern world : 
the conflict between market and self-expression / Oskar Bätschmann; transl.: Eileen Martin.  (Cologne: 
DuMont, 1997). p. 71. 
59 Ibid. p. 71. 
60 Rosalind Krauss, "Photography's Discursive Spaces: Landschape/View," Art Journal 42, nr. 4 (1982). 
p. 315. 
61 Zie ook Bernard Smith, "The death of the Artist as Hero," in The death of the Artist as Hero, red. Bernard 
Smith (Melbourne: Oxford University Press, 1988). 
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daden van de held zijn echter geen keuze maar een lotsbeschikking: de held is 
gestempeld van bij zijn geboorte die bovendien typisch met voortekenen 
gepaard gaat. Dit isoleert de held van zijn omgeving: de held moet zijn lot alleen 
dragen – of slechts vergezeld in zijn avonturen door een of andere welwillende 
beschermgodheid. Het belang van deze klassieke heldenfiguur ligt in de manier 
waarop hij het domein van de klassieke heldendichten overstijgt en in de 
moderne westerse cultuur als mal diende voor de memorialisering van Great 
Men, waaronder ook kunstenaars. Ernst Kris en Otto Kurz wijzen in Die Legende 
vom Künstler precies de heroïserende anekdotes en topoi in 
kunstenaarsbiografieën aan waarmee de mythe van de kunstenaar-held “is 
woven into the fabric of biography”.62  

In haar antropologische schets van de bewondering La Gloire de Van 
Gogh stelt Nathalie Heinich voor om het concept van de held tegelijk als een 
overkoepelende noemer te gebruiken voor de brede traditie van het heroïseren 
van de ‘grands singuliers’ en als een specifiek type daarbinnen.63 Verwijzend naar 
Max Schelers drievoudige typologie van grands singuliers onderscheidt Heinich 
tussen de antropologische functies van de kunstenaar respectievelijk als held, als 
heilige en als genie. De held bereikt zijn grootheid door zijn daden terwijl de 
heilige en het genie groot zijn dankzij hun buitengewoon lijden en hun 
buitengewone creaties respectievelijk. In L’élite artiste, vat Heinich deze drie 
groten ook op als ideaaltypische manieren om singulier te zijn.64 De kunstenaar-
heilige par excellence voor Heinich is Vincent Van Gogh.65 Van Gogh 
emblematiseert het slechte geweten van maatschappijen die slechts te laat de 
waarde van de singulariteit van een kunstenaar erkenden. Wanneer na enkele 
decennia de gestigmatiseerde uiteindelijk als genie in de armen gesloten wordt, 
ontstaat een groeiende disproportionaliteit tussen de status bij leven van de 
kunstenaar en zijn postuum rijzende ster. Deze wanverhouding is samen met het 
lijden van de misbegrepen kunstenaar de basis voor een collectieve 
schuldbeleving en een heiligencultus met eindeloze offergangen waarin de 
bewondering voor het werk gemengd wordt met mededogen voor de persoon 
van de kunstenaar-heilige. Hoewel Heinich Van Gogh in de eerste plaats als 
heilige typeert wijst ze in de Van Gogh-biografieën talrijke motieven aan die 

                                                            
62 Kris, Kurz en Gombrich, Legend, myth, and magic in the image of the artist : a historical experiment  p. 52. 
63 Nathalie Heinich, La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration, red. Jean Piel, Critique 
(Paris: Minuit, 1991). pp. 110-115. 
64 Daarnaast onderscheidt Heinich ook de ideaaltypes van singulariteit van de kunstenaar als dandy 
(Warhol), fratsenmaker (Dali), en als profeet (Beuys). Ibid; ———, L'élite artiste : excellence et singularité 
en régime démocratique. pp. 279-301. 
65 ———, La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration. en ———, L'élite artiste : excellence et 
singularité en régime démocratique. pp. 282-284. 
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afgeleid zijn van de heldentraditie.66 Het feit bijvoorbeeld dat Van Gogh 
geboren is dag op dag een jaar nadat zijn oudere broer op zijn eigen verjaardag 
stierf wordt aangehaald als een voorteken van Vincents doem, een voorteken 
dat nog verdubbeld wordt in het feit dat Vincent zijn voornaam van deze oudere 
broer overkreeg. Voor Heinich is echter Marcel Duchamp de incarnering van 
het ideaal-type van de kunstenaar-held.67 Ten eerste wordt Duchamp minstens 
evenveel herdacht omwille van zijn manier van handelen dan omwille van zijn 
werk zelf. Vaak wordt Duchamps uitzonderlijke persoonlijkheid beschreven, 
zijn elegante presence en charisma. Belangrijker nog is het feit dat Duchamp 
herinnerd wordt voor het lef waarmee hij zijn ready-mades als kunstwerken 
tentoonstelde, het maken van kunst tot een immateriële act herleidend.68 

 
 

De exceptionele vermogens van het genie 
 
In Heinichs en Schelers typologieën is het genie niet dankzij zijn daden of zijn 
lijden een grand singulier, maar omwille van de uitzonderlijke grootheid van zijn 
werk. Heinich identificeert onder de twintigste-eeuwse kunstenaars Picasso als 
beste belichamer van het ideaaltypisch genie.69 Picasso’s faam berust immers in 
belangrijke mate op zijn fenomenale productiviteit – naast andere factoren in de 
Picasso-mythe zoals zijn vitale krachten waarvan zijn lang leven en zijn talrijke 
liefdes getuigen. Picasso lijkt in alle media en technieken gewerkt te hebben, van 
schilderen tot keramiek, met een gemak gesuggereerd door het telkens grote 
aantal werken. Nog verbazingwekkender wellicht is zijn “capacité à construire 
de la cohérence dans la dispersion.”70 Periode na periode lijkt Picasso zich 
heruitgevonden te hebben, daarbij merkwaardig genoeg een authentieke 
identiteit bewarend en zo een succesvol antwoord biedend op een paradoxale 
maar essentiële uitdaging voor moderne kunstenaars.71 De viering van Picasso 

                                                            
66 ———, La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration. pp. 110-115. 
67 ———, L'élite artiste : excellence et singularité en régime démocratique. pp. 286-290. 
68 Ibid. p. 289. 
69 Ibid. pp. 284-286. 
70 Ibid. p. 285. 
71 Meyer Shapiro adresseert in 1969 precies deze problematiek in een lezing The unity of Picasso’s art. 
“Picasso’s art presents itself to us today as an example of a lifework that one cannot describe in terms 
of any single set of characteristics. If the works of Pablo Picasso were not identified directly with his 
name, if they were shown together in a big exhibition, it would be rather difficult to say that they were 
the work of one man. And yet one of the most important characteristics of a true artist is that his work 
has a unified character, that it has a style that belongs to him. (…)There is no example in all history of 
another painter who has been able to create such a diversity of works and to give them the power of 
succesful art.” “He has then a unity in his art in so far as a direction and a set of powers have been 
developed and fulfilled through many stages in each of which he has had to turn to a different side of 
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als artistiek genie resoneert met het genie als ultieme vervulling van het artistiek 
ideaal in het singulariteitsregime, het genie als oorspronkelijk creërende mens. In 
het voorbeeld van Picasso lijken de twee belangrijkste met dit moderne 
geniebegrip geassocieerde concepten dan ook bevestigd te worden: het concept 
van creatieve breuken met gegeven artistieke praktijken en van subjectiviteit als 
bron van deze breuken. Deze moderne invulling van het geniebegrip ontwikkelt 
zich pas vanaf de achttiende eeuw. Bij het begin van de eeuw was het begrip 
genie nog gebruikt in een betekenis die min of meer afgedekt wordt door de 
oorspronkelijke Latijnse betekenissen van het genius-ingenium-paar, maar in de 
loop van de achttiende eeuw kreeg genie ook de nieuwe betekenis van een 
capaciteit voor oorspronkelijke uitvinding al dan niet onder inwerking van een 
externe inspiratie.72 Daarbij kreeg genie ook de betekenis van een voorrecht 
voor weinige uitverkorenen. Snel daarna zou de Romantische cultuur de 
capaciteiten van het genie nog verder uitbreiden tot een diep, irrationeel 
verstaan van de wereld dat ontoegankelijk blijft voor gewone stervelingen. 
Vooraleer verder in te gaan op deze modernste betekenissen van genie is het 
aangewezen terug te kijken naar wat een voorgeschiedenis van de geniale 
creativiteit genoemd zou kunnen worden.73  

                                                                                                                                             
his experience.” Meyer Shapiro, "The Unity of Picasso's Art," in The Unity of Picasso's Art, red. Meyer 
Shapiro (New York: Georg Braziller, 2000). pp. 1-2, en p. 42. 
72 Aan de hand van het Latijnse begrippenpaar genius en ingenium dat etymologisch aan de basis ligt van 
het woord genie in verschillende talen kunnen verschillende aspecten van het begrip aangesneden 
worden, zonder daarbij de geschiedenis van de woorden met de geschiedenis van de ideeën gelijk te 
willen stellen.72 Hierbij moet immers opgemerkt worden dat sommige van deze aspecten aan deze 
Latijnse begrippen voorafgaan of er pas later mee geassocieerd werden. In de romeinse cultuur was 
genius “the name used for the god who becomes each man’s guardian at the moment of birth.” Giorgio 
Agamben, "Genius," in Profanations, red. Giorgio Agamben (New York: Zone Books, 2007). p. 9. 
Etymologisch is genius verwant aan gens (familie) en aan (seksuele) verwekking; het echtelijk bed werd 
lectus genialis genoemd. Geleidelijk kreeg genius een betekenis vergelijkbaar met die van het griekse 
daimon: als een soort persoonlijke beschermgeest die elke mens doorheen zijn leven begeleidt en die 
intiem verbonden was met zijn persoonlijkheid. “Genius was, in a certain way, the divinization of the 
person, the principle that governed and expressed his entire existence.” Ibid. p. 10. In dat opzicht 
benaderde de betekenis van genius nauw die van ingenium, “the sum of physical and moral qualities 
innate in the one who is born.”72 Ingenium is tegelijk een natuurlijke dispositie en een aangeboren 
vermogen, in moderne talen vertaald als ‘ingegno’, ‘esprit’, ‘wit’ en ‘genius’. 
73 Voor een geschiedenis van het geniebegrip, zijn toepassing binnen het kunstdiscours en de kritieken 
erop, zie: Penelope Murray, red. Genius. The History of an Idea (London / New York: Blackwell, 1989). 
Martin Kemp, "The 'Super-artist' as Genius: The Sixteenth-Century View.," in Genius. The History of an 
Idea, red. Penelope Murray (London / New York: Blackwell, 1989); Agamben, "Genius."; Peter Guyer, 
"Exemplary originality. Genius, Universality, and Individuality," in Values of beauty : historical essays in 
aesthetics (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); Harold Osborne, "Inspiration," British 
Journal of Aesthetics 17, nr. 3 (1977); Matthew Rampley, "Creativity," British Journal of Aesthetics 38, nr. 3 
(1998); Brigitte Sassen, "Artistic Genius and the Question of Creativity," in Kant's Critique of the Power of 
Judgment, red. Paul Guyer (New York / Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2003); Greg M. 
Thomas, "Instituting genius: the formation of biographical art history in France," in Art history and its 
institutions : foundations of a discipline, red. Elizabeth Mansfield (London: Routledge, 2002); Edgar Zilsel 
en Johann Dvorak (ed.), Die Geniereligion. Ein kritischer Versuch über das moderne Persönlichkeitsideal, mit 

144



 
 

In Plato’s doctrine van de poëtische inspiratie en de heropleving ervan 
in de humanistische cultuur worden enkele ideeën ontwikkeld die later met het 
idee van het genie verbonden worden, in het bijzonder het geloof in de 
irrationaliteit van het creatieve proces. Plato stelde dat alleen met succes gedicht 
kan worden als de dichter zich in een staat van gekheid bevindt die aan een 
bovennatuurlijke bezetenheid toe te schrijven is. Daarmee voegde Plato het 
element enthousiasmos, bovennatuurlijke of goddelijke bezetenheid, toe aan de 
door Democritus al geformuleerde vereiste van een bijzondere emotionele gloed 
die bovenop de voorwaarden van kunde (mousike, techne) en kennis (sophia) 
kwamen. De entheos, god-bezeten dichter, wordt gedreven door een kracht 
buiten zichzelf. Deze inspiratie-gekheid werd uiteindelijk geassocieerd met 
ingenium, de aangeboren karakteristiek waarzonder de hoogste verwezenlijkingen 
onmogelijk zijn. Seneca zou wel gesteld hebben dat “[t]here has never been any 
great ingenium without some touch of madness,” maar de koppeling van 
ingenium met dichterlijke inspiratie werd slechts gemeengoed in de 
Renaissance.74 In de neo-platoonse cultuur van het Quattrocento en 
Cinquecento kende Plato’s doctrine van goddellijke inspiratie een heropleving. 
Marsilio Ficino ‘integreerde’ deze leer in de Aristoteliaanse doctrine die 
ingenium met melancholie verbond. Hieruit ontstond de doctrine van het 
Saturnische temperament waar Born under Saturn naar verwijst: 

 
melancholy, the ambivalent temperament of those born under the 
equally ambivalent planet Saturn, was a divine gift, and (…) the 
melancholy of great men was simply a metonomy for Plato's divine 
mania. The Renaissance accepted Ficino's conclusion: only the melancholic 
temperament was capable of Plato's creative enthusiasm.75 
 

Verderreikend dan deze koppeling van platoonse inspiratie met aristoteliaanse 
melancholie is de heronderhandeling op datzelfde moment van Aristoteles’ 
onderscheid tussen de artes liberales en de artes illiberales, gemodelleerd op de 
tegenstelling tussen intellectueel en manueel werk, tussen vaardigheid en inspiratie. 
In Firenze en andere Italiaanse steden maken ‘beeldenmakers’ – schilders, 
beeldhouwers, architecten – aanspraak op lidmaatschap van de tweede categorie 
om zich los te maken van de regulerende ambachtsgildes. De geleidelijke 
                                                                                                                                             
einer historischen Begründung [1926], 1. ed. (Frankfurt (Main): Suhrkamp, 1990). Edgar Zilsel, Die 
Entstehung des Geniebegriffes : ein Beitrag zur Ideengeschichte der Antike und des Frühkapitalismus  
(Tübingen: Mohr, 1926). 
74 Martin Kemp, "From "mimesis" to "fantasia": the Quattrocento vocabulary of creation, inspiration and 
genius in the visual arts," Viator: Medieval and Renaissance Studies 8(1977). pp. 384-385. 
75 Wittkower en Wittkower, Born Under Saturn: The Character and Conduct of Artists: A Documented 
History from Antiquity to the French Revolution. pp. 102-103, mijn cursivering. 
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erkenning van de schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur als vrije 
kunsten ging gepaard met nieuwe claims door bijvoorbeeld Alberti of Francesco 
di Giorgio over de bijzondere vermogens die het beelden maken vereist. 
Sommige ervan konden aangeleerd (dottrina) of geoefend worden (disegno), 
andere vereisten een aanleg (ingegno).76 “Renaissance artists who regarded 
themselves as equal or even superior to the men of letters could not forgo their 
saturnine birthright, the prerogative of exalted creators,”77 schrijven Rudolph 
and Morgot Wittkower in toespeling op de titel van hun boek Born under Saturn. 
De legitimerende ideologie die vanaf de renaissance ontwikkeld werd om de 
beeldende kunsten van de ambachten te onderscheiden steunt zo op een dubbel 
onderscheid van de artistieke praktijk ten opzichte van de ambachtelijke 
activiteit. Kunst maken vereist meer dan talent en vaardigheid. Wat van de 
kunstenaar in tegenstelling tot de ambachtsman ook vereist is, is enerzijds 
intellectueel werk verbonden met een corpus academische kennis, en anderzijds 
een gave voor creatieve inspiratie. 

Toch staat de geïnspireerde renaissanceschilder of -beeldhouwer nog 
mijlen ver van de moderne notie van het artistieke genie. Zelfs als het concept 
van de schepper als ‘alter deus’ uitzonderlijk ook toegepast werd voor beeldende 
kunstenaars zoals de ‘divino Michelangelo’, dan nog is het pas in de Romantiek 
dat Michelangelo retrospectief als genie geduid werd. In de renaissancenotie van 
de irrationeel geïnspireerde begiftigde kunstenaar ontbraken nog belangrijke 
elementen van het moderne geniebegrip. Er was ten eerste nog geen associatie 
met originaliteit in de dubbele betekenis van het nieuwe maar ook met het 
onvervreemdbaar eigene aan de individuele kunstenaar. Ten tweede was de 
‘inspirator’ van het genie nog steeds de ene God en nog niet een innerlijke 
Genius.78 Het moderne geniebegrip zou pas ingang vinden in de achttiende 
eeuw.79 Peter Guyer typeert deze ontwikkeling in de achttiende eeuw als een 

                                                            
76 Kemp, "From "mimesis" to "fantasia": the Quattrocento vocabulary of creation, inspiration and genius 
in the visual arts." pp. 388-389. 
77 Wittkower en Wittkower, Born Under Saturn: The Character and Conduct of Artists: A Documented 
History from Antiquity to the French Revolution. p. 104. 
78 Zilsel, Die Entstehung des Geniebegriffes : ein Beitrag zur Ideengeschichte der Antike und des 
Frühkapitalismus. p. 283. 
79 “Der Barock des 17. Jahrhunderts hat ihn vorbereitet, die Stürmer und Dränger des 18. sind ihm nahe 
gekommen, die Romantiker haben ihn erfunden.” Zilsel en (ed.), Die Geniereligion. Ein kritischer Versuch 
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eeuw, zelfs als bij Scaliger nog geen sprake is van een oppositie tussen de irrationaliteit van het genie en 
de toepassing van aan te leren regels. Zilsel, Die Entstehung des Geniebegriffes : ein Beitrag zur 
Ideengeschichte der Antike und des Frühkapitalismus. pp. 283-287. De opkomst van het genie-ideaal als 
overheerstend persoonlijkheidsideaal houdt echter meer in dat de ontwikkeling van het moderne 
geniebegrip en is ook onlosmakelijk verbonden met grotere veranderingen in maatschappelijke 
structuur: “Eines nämlich dürfen wir nicht vergessen: der am Ende des 16. Jhdt.s erstehende Genius ist 
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verschuiving van genie als uitzonderlijk gemak (talent) naar een gave voor 
inventie die tot idiosyncratische originaliteit leidt. Jean-Baptiste du Bos’s definitie van 
het genie uit 1719 betreft al een aangeboren capaciteit om universeel treffende 
en bevallige ideeën te vinden voor kunstwerken. Alexander Gerard beschrijft in 
zijn Essay on Genius uit 1774 het vermogen tot “invention”, “by means of which 
a man is qualified for making new discoveries in science, or for producing 
original works in art.”80 Gerard stelt hierbij dat de vruchtbare verbeelding die 
het genie uitmaakt wel zeldzaam is, maar dat de producten van dit zeldzaam 
vermogen wel op brede instemming kunnen rekenen aangezien er geen sprake is 
van enige idiosyncrasie die er afbreuk aan zou doen. In de Romantische periode 
na Gerards essay neemt de nadruk op de individualiteit van het genie toe, maar 
toch blijft interessant genoeg de aanname dat genie een zeldzaam talent betreft 

om werken die op universeel “appeal” kunnen rekenen onveranderd.81 Ralph 
Waldo Emerson bijvoorbeeld condenseert dit paradoxaal geniebegrip in een zin: 
“To believe your own thought, to believe that what is true for you in your 
private heart is true for all men – that is genius.”82  

Terwijl alle tot nu toe aangehaalde achttiende-eeuwse geniebegrippen 
een uitzonderlijke toegang tot universeel geldige ideeën beschreven, krijgt het 
geniebegrip bij Kant volgens Peter Guyer behalve voordelen ook een 
aanzienlijke keerzijde. Kant definieert het genie als een aangeboren vermogen 
waarlangs de natuur de regel geeft aan de kunst. De risico’s verbonden met 
Kants geniebegrip betreffen het statuut van deze claim op ‘exemplarische 
originaliteit’ voor de producten van het genie: “[Kant] understands the sense in 
which the originality of genius is ‘exemplary’ precisely as both a provocation to 
and a model for the originality of others, thereby guaranteeing that the works of 
genius will not constitute a stable canon but a locus of constant upheaval.”83 
Voor andere kunstenaars moeten deze “exemplarisch originele” kunstwerken 
niet als modellen voor Nachmachung maar voor Nachahmung dienen: niet de 
producten maar de daden moeten model staan voor andere kunstenaars, het 
oorspronkelijke werk moet niet geïmiteerd maar de prestatie moet geëmuleerd 

                                                                                                                                             
noch lange nicht das herrschende Persönlichkeitsideal der Zeit. Der Hofmann Castigliones, der Hof- 
und Staatsmann Gracians und der bel esprit sind es, die, einander ablösend, bis zum 18. Jhdt. das Genie 
ganz im Hintergrund drängen. Erst nach dem Verblassen all dieser höfisch-adeligen 
Persönlichkeitsideale steigt am Anfang des 18.  Jhdt.s das Persönlichkeitsideal literarisch-bürgerlicher 
Schichten machtvoll empor, tritt das Genie seine Weltherrschaft an, die in unseren Tagen noch ihr Ende 
nicht gefunden hat.” Zie ibid. p. 299. 
80 Alexander Gerard, An essay on Genius, 1774, pp. 7-8. geciteerd in: Guyer, "Exemplary originality. 
Genius, Universality, and Individuality." p. 245. 
81 Ibid. p. 247. 
82 From Ralph Waldo Emerson, “Self-Relicance”, in Essays: First Series (1841), geciteerd in: Guyer, 
"Exemplary originality. Genius, Universality, and Individuality." p. 249. 
83 Ibid. p. 251. 

147



 
 

worden. Dit kan echter alleen gerealiseerd worden in de zeldzame gevallen van 
andere genieën, en niet in de respons van academische kopieerders – “for whom 
the work will be exemplary in everything except its originality” – en van 
manniëristen – “who will be provoked to originality without producing anything 
examplary.”84  

In de Romantische artistieke cultuur groeit het geniebegrip tot enorme 
dimensies uit. Originaliteit wordt een sleutelcriterium in de appreciatie van 
kunst. Daarbij wordt het genie tot oorzaak verklaard van een breuk met de 
vertrouwde regels om kunst te maken, in een oppositie tussen het genie als 
organische bron van spontane originaliteit enerzijds en de verklaarbare en 
communiceerbare regels anderzijds.85 De onbegrepenheid van het genie door 
tijdgenoten is een idee die gaandeweg voorondersteld werd bij de notie van het 
genie. Dit denkbeeld is essentieel voor de moderne kunstenaarsmythologie. Een 
derde ideologische component van het negentiende-eeuwse geniebegrip die in 
de kunstenaarsmythologie frequent opduikt is het veronderstelde ‘diepe’ begrip 
door het genie van de wereld, een begrip buiten bereik voor de massa. De 
geniale mens, hoewel vaak geacht de bron van zijn inspiratie in zichzelf te 
hebben, werd ook geloofd in een uitzonderlijk nauwe relatie te staan met een 
ultieme Werkelijkheid achter de verschijning van de dingen.86 De kunstwerken 
van het genie zijn dan openbaringen van deze diepere Werkelijkheid, een 
kosmische waarheid waartoe alleen de broederschap der genieën toegang 
hebben. Deze bemiddeling tussen de mensheid en ‘diepere’ waarheden is 
volgens de historicus-filosoof Edgar Zilsel een van de dogma’s van de 
Geniereligion, “der Glaube (...) eine winzige Schar von ganz aussergewöhnlichen 
Menschen, von alles überragenden Künstlern, Forschern und Philosophen 
stürme durch irdische Mühsale, durch Verkennung und Spott, fest 

                                                            
84 Ibid. p. 258. 
85 Osborne, "Inspiration." p. 245. Matthew Rampley heeft het geloof dat creatitiveit een breuk met 
gegeven regels inhoudt niet alleen beschreven als de klassieke Kantiaanse definitie van creativiteit, 
maar ook als de vooronderstelling van sommige kritieken op Kants autonoom creatief subject. Rampley 
betoogt dat dit deze kritieken erto brengt de oorzaak van creativiteit te remystificeren. Hij verwijst naar 
Arnold Hausers en Theodor Adorno’s toevlucht tot de subjectiviteit van de kunstenaar als een factor 
die buiten de relaties van de economische productie ligt, of naar het voorstel van de post-
structuralisten dat de taal zelf voortdurend en spontaan betekenis verlegt en zo, paradoxaal, breekt met 
precies de regels van betekening van diezelfde taal. Rampley stelt voor om creativiteit niet op te vatten 
als een breken met de regels, maar als een onvoorziene en gelukkige uitkomst van het spelen van het 
spel en zijn regels. Om de vooronderstelling te tackelen dat creativiteit een noodzakelijke breuk met 
regels inhoudt, verwijst Rampley naar Wittgensteins argument dat de uitkomst van een spel niet 
bepaald is door de regels waarvolgens het gespeeld wordt. Rampley, "Creativity." 
86 See Osborne, "Inspiration." p. 247. 
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zusammengeschlossen durch eine gemeinsamen Berufung, vorwärts, um der 
Menschheit das einige Licht, die Erlösung zu bringen.”87 

 
 
De persoonlijkheid van de auteur 
 
In vergelijking met de held en het genie lijkt de ideologische figuur van de 
auteur veel minder vergrotend.88 De belangrijkste ideologische 
vooronderstellingen van het kunstenaarschap als auteurschap zijn dat de 
kunstenaar-auteur een autonoom handelend, creërend subject is. In de formulering van 
Rosalind Krauss staat de auteur voor “the marshalling and mastering of 
intentions toward meaning and implication; the projection onto a work of that 
special unity and consistency that is the correlative of the continuity and 
coherence of selfhood.”89 Het werk wordt volledig door dit auteurssubject 
bepaald: in de eerste plaats door zijn bewuste intenties, maar ook door zijn 
persoonlijkheid en zijn levensloop. Tenslotte berust op de auteursfiguur ook de 
vooronderstelling dat het domein van het leven en de persoon van de 
kunstenaar en het domein dat zich in het oeuvre opent, een enkele doorlopende 
individuele werkelijkheid vormen.  

Op deze aannames berusten talrijke kunstkritische en kunsthistorische 
praktijken waarbij de interpretatie of verklaring van werk gezocht wordt in zijn 
oorsprong: de kunstenaar. De ideologische figuur van de auteur stemt niet 
zozeer overeen met de biografische vergroting van de lijdende held Van Gogh, 
maar met de persoon Van Gogh en zijn intenties, vertwijfelingen, psychoses of 
zijn geloof. Meer bepaald stemt de auteursfiguur overeen met het moment 
waarop de persoon gebruikt wordt om het werk van Van Gogh te interpreteren 
en wanneer omgekeerd uit het werk een beeld van de persoonlijkheid van de 
maker afgeleid wordt. Er ontstaat het “unbreakable circuit” dat de auteur als 
onderwerp van het kunstwerk begrijpt en dat omgekeerd ook het kunstwerk als 
toegangspoort tot de subjectiviteit van de auteur produceert, wanneer het werk 

                                                            
87 Zilsel, Die Entstehung des Geniebegriffes : ein Beitrag zur Ideengeschichte der Antike und des 
Frühkapitalismus. pp. 104-105. 
88 Mieke Bal en Norman Bryson merken ook op dat de kunstenaar als een auteur opvatten heel wat van 
de “connotational baggage” af lijkt te werpen die verbonden is met het kunstenaarschap. Niettemin 
draagt ook de term ‘auteur’ zijn eigen connotaties mee, in het bijzonder als gevolg van de 
problematisering van het (artistiek) auteurschap over de voorbije decennia in de literatuurkritiek en –
theorie die ook de kunstwereld beroerde, zie hoofdstuk 3. Mieke Bal en Norman Bryson, "Semiotics and 
Art History," The Art Bulletin, nr. june (1991). p. 180.  
89 Rosalind Krauss, "Who comes after the subject?," in The life & the work : art and biography, red. Charles 
G. Salas (Los Angeles: Getty Research Institute, 2007). p. 28. 
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als expressie van de creatieve persoonlijkheid van de auteur begrepen wordt.90 
Verwijzend naar de eeuwenoude uitdrukking dat elke schilder zichzelf schildert, 
wijst Charles Salas op de talrijke vormen die ‘de schilder’ – of breder: het 
auteurssubject – kan aannemen in de betrekking van kunstenaars op hun werk:  

 
An age-old assumption is that something of the artist’s nature lies in the 
work. “Every painter paints himself,” the proverb goes, too ambiguous 
and regulatory (not to mention sexist) for our purposes, except as a 
provocation. For if painters do paint themselves, then paintings say 
something about painters. But what? A dark painting may indicate that 
the painter was evil (Caravaggio?) or despairing (Mark Rothko?) or just 
that the painter was exploring the physical properties of dark paint.91 
 

De donkere werken van Caravaggio, Goya of Rothko kunnen zowel op de 
identiteit van hun makers betrokken worden, maar even goed op een tijdelijke, 
psycho-biografische gemoedstoestand op het moment van de creatie, of op 
louter artistieke intenties. De idee dat individualiteit uitgedrukt wordt in een 
persoonlijke stijl – in de manier waarop een kunstenaar tekent of in de 
stilistische grillen van een schrijver – schraagt als centraal idee de ideologie van 
het auteurssubject. Charles Salas omschrijft de idee dat elke auteur in zijn werk 
zichzelf reproduceert als “the essential myth”.92 In La mort de l’auteur typeert ook 
Roland Barthes de geïnstitutionaliseerde interpretatiewijzen van literatuur en 
kunst die in het beschouwde werk de stem van zijn maker zoeken te lezen, als 
mythologiserende interpretaties: 
 

L’image de la littérature que l’on peut trouver dans la culture courante 
est tyranniquement centrée sur l’auteur, sa personne, son histoire, ses 
goûts, ses passions; la critique consiste encore, la plupart du temps, à 
dire que l’oeuvre de Baudelaire, c’est l’échec de l’homme Baudelaire, 
celle de Van Gogh c’est sa folie, celle de Tchaïkovski, c’est son vice: 
l’explication de l’oeuvre est toujours cherchée du côté de celui qui l’a 
produite, comme si, à travers l’allégorie plus ou moins transparente de la 

                                                            
90 Griselda Pollock, "Artists, Mythologies and Media - Genius, Madness and Art History," Screen 21, nr. 3 
(1980). p. 59. 
91 Charles G. Salas, "Introduction: The Essential Myth?," in The life & the work : art and biography, red. 
Charles G. Salas (Los Angeles: Getty Research Institute, 2007). p. 1. 
92 Ibid. p. 1.Jaś Elsner stelt dat deze ideeën ook tot de axioma’s van het Westers identiteitsbegrip in het 
algemeen behoren. Jaś Elsner, "7. Style " in Critical terms for art history, red. Robert S. Nelson en Richard 
Shiff (Chicago: University of Chicago Press, 2003). p. 103. 
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fiction, c’était toujours finalement la voix d’une seule et même 
personne, l’auteur, qui livrait sa “confidence”.93 
 

De figuur van de auteur is volgens Barthes een mythe die deze institutioneel 
gereguleerde leeswijzen consolideert. Volgens Barthes en andere contemporaine 
voorstanders van een onpersoonlijke lectuur van kunst en literatuur moet deze 
mythe gebroken en omgekeerd worden: “il faut en renverser le mythe: la 
naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’Auteur.”94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
93 Roland Barthes, "La mort de l'auteur," in Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV (1984), red. 
F.W., Points essais (Paris: Editions du Seuil, 1968). p. 41. 
94 Ibid. p. 69. 
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Afbeeldingen

153



1. Eugène Delacroix, Michel-Ange dans son atelier (1850). Delacroix schildert Michelangelo in de 
pose van het melancholische genie.

2. Alexander Liberman : Giacometti in zijn atelier.
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3. Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis, vitrine met objecten die verwijzen naar Matisses jeugd 
in Le Cateau, 2008.

4. Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis, wandtekst bij de vitrine, 2008.
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5. Delacroix, Coin d’atelier, le poêle (1855).

6. George Brassai, ingang van Aristide Maillols atelier in Marly-le-Roy, met binnenin één van de 
Nymphes. Rond 1932.
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7. Onbekende fotograaf, Matisse in zijn atelier, Nice, met zijn model Henriette Darricarrère,  
 1928.

8. Christopher Makos, Warhol fotografeert naakten voor zijn Torso reeks, 1977.
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9. Alexander Liberman : foto van de hand van Matisse.

10. Alexander Liberman : foto van de hand van Picasso.

11. Alexander Liberman : foto van de handen van Duchamp.

12. Alexander Liberman : foto van de handen van Giacometti.
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13. Museo Vela: Vincenzo Vela, rechterhand van Vincenzo Vela met modelleerstift (1853).

14. Constant Permekemuseum, Jabbeke: gipsafgietsel van de rechterhand van Permeke, foto  
 2011.
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A| 3. Demythificaties van de kunstenaar-auteur 
 

De kritieken op de auteursnotie die in de jaren ’60 van de vorige eeuw door 
Roland Barthes, Michel Foucault en binnen de institutionele kunsttheorie 
geformuleerd werden, kunnen beschouwd worden als pogingen om de figuur 
van de kunstenaar-auteur, niet voor het eerst maar wel radicaler, te 
demythificeren.1 Ze deconstrueren niet alleen het individuele kunstenaarssubject 
als vooronderstelling van het monografisch perspectief, ze wijzen ook op de 
manier waarop de kunstenaar-auteur in een monografische discursieve en 
institutionele context geconstrueerd wordt. 

Twee teksten in het bijzonder hebben een gezaghebbende status en een 
historische betekenis gekregen met betrekking tot deze auteurskritiek: Roland 
Barthes’ essay La mort de l’Auteur uit 1967 en Michel Foucaults lezing Qu’est-ce 
qu’un auteur?, oorspronkelijk gegeven aan het Collège de France in 1969. De twee 
essays expliciteerden de auteurskwestie die op dat moment, zeker in de Franse 
context, al een belangrijk onderwerp was in de literatuurkritiek en –theorie. Het 
feit dat  Barthes’ en Foucaults kritieken vaak samen aangehaald worden als 
betrof het een enkele anti-auteurskritiek is symptomatisch voor de manier 
waarop de kritiek op het auteursconcept soms behandeld wordt als een 
gebeurtenis uit het verleden die het begin in zou luiden van een post-
auteurstijdperk. De canonieke essays van Barthes en Foucault delen inderdaad 
wel een bepaalde intellectuele en historische context en ze bevatten ook een 
aantal gelijklopende stellingen. Ze zijn allebei geschreven op het einde van de 
jaren ’60 met de mei ’68-revoltes tussen beide publicatiedata in. Het bestrijden 
van de auteur als een verdachte ideologische gezagsinstantie is slechts een aspect 
van de argumenten van elk van de twee essays. De inzet van Barthes’ en 
Foucaults teksten betreft in de eerste plaats de positie van het schrijvend subject 
vis-à-vis de tekst. Barthes en Foucault zijn beide te situeren binnen een Frans 
intellectueel milieu van post-structuralistische denkers waarin echter nog de 
schaduw hing van het Sartriaans existentialisme dat het subject centraal stelde.2 
Doorheen de jaren ’60 had het post-structuralisme een kritiek van het centrale 

                                                            
1 Enkele overzichtswerken over de auteurschapskwestie in de literatuurtheorie waarin ook eerdere anti-
intentionalistische auteursopvattingen besproken worden, zijn Seán Burke, Authorship: from Plato to the 
postmodern : a reader  (Edinburgh: Edinburgh university press, 1995). ———, The death and return of the 
author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida, 2nd ed. (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1998). William Irwin, The death and resurrection of the author?  (Westport (Conn.): 
Greenwood press, 2002). Andrew Bennett, The author  (London: Routledge, 2005). P. Livingston, 
"Authorship redux: On some recent and not-so-recent work in literary theory," Philosophy and Literature 
32, nr. 1 (2008). 
2 Voor deze contextualisering, zie Burke, Authorship: from Plato to the postmodern : a reader. ———, The 
death and return of the author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. pp 11-19. 
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Cartesiaanse subject ontwikkeld, en aangezien auteurschap zoals Rosalind 
Krauss opmerkt voor “the heightened achievements of such a [Cartesian] 
subject” staat, kwam de figuur van de auteur onvermijdelijk in het vizier van de 
post-structuralistische kritische denkers.3 Van de stellingen over het auteurschap 
die ze elk formuleren hebben Barthes en Foucault er twee gemeenschappelijk: 
Peter Lamarque heeft ze de Historicist Thesis en de Death Thesis genoemd.4 De 
auteur is ten eerste een cultureel specifieke, historische uitvinding wat maakt dat 
de auteur een figuur is die ook weer kan verdwijnen; ten tweede stellen Barthes 
en Foucault allebei dat de auteursfiguur omwille van ethische gronden zou 
moeten verdwijnen. Toch maken Barthes en Foucault vooral verschillende 
argumenten die ik in dit hoofdstuk uit elkaar haal zodat duidelijk wordt dat niet 
alle aspecten van het veelkoppig auteursconstruct onvoorwaardelijk dood 
verklaard worden, of om dezelfde redenen aangevallen worden. 

Met Roland Barthes’ en Michel Foucaults posities stemmen belangrijke 
neo-avantgardistische posities uit de kunstwereld overeen. Dat Barthes’ 
auteursessay voor het eerst verscheen als The Death of the Author in een nummer 
van het Amerikaanse kunstenaarsmagazine Aspen met kunstcriticus Brian 
O’Doherty als gastredacteur is bijvoorbeeld niet zonder betekenis.5 Aan het 
dubbelnummer Aspen 5+6, opgevat als een conceptuele tentoonstelling van 
achtentwintig bijdrages verzameld in een witte kartonnen doos, werkten ook 
schrijvers zoals Alain Robbe-Grillet en Samuel Beckett mee en kunstenaars 
waaronder Marcel Duchamp, John Cage, Robert Morris en Sol LeWitt. Dit 
“Minimalism Issue” was opgedragen aan Stéphane Mallarmé, de symbolistische 
dichter die Barthes in zijn auteursessay ook aanhaalt als een voorloper van het 
onpersoonlijke schrijven, het schrijven als het opzoeken van het punt vanaf 
waar alleen nog de taal handelt en niet het ‘ik’. Deze anti-autoriële houding 
benadert precies ook een van de preoccupupaties van de minimal art. Michel 
Foucaults auteursessay kan minder direct dan dat van Barthes als een artistieke 
programmaverklaring begrepen worden, maar de institutioneel-kritische kunst 

                                                            
3 Rosalind Krauss, "Who comes after the subject?," in The life & the work : art and biography, red. Charles 
G. Salas (Los Angeles: Getty Research Institute, 2007). p. 28. 
4 Peter Lamarque, "The Death of the Author: an Analytical Autopsy," British Journal of Aesthetics 30, nr. 
4 (1990). 
5 Roland Barthes, "La mort de l'auteur," in Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV (1984), red. F.W., 
Points essais (Paris: Editions du Seuil, 1968). Michel Foucault, "Qu'est-ce qu'un auteur?," in Dits et écrits 
1954-1988 (2001), red. Daniel Defert en François Ewald, Quarto (Paris: Gallimard, 1969). Barthes’s essay 
werd voor het eerst gepresenteerd op een seminarie in 1967 en voor het eerst gepubliceerd in het 
Engels in het Autumn-Winter 1967 nummer van Aspen (vol. 5-6). Vervolgens werd het in het Frans 
gepubliceerd in Mantéia 5:4 (1968), verzameld in Image, Music, Text (1977) en in Le Bruissement de la 
langue (1984). Cf. Bennett, The author. p. 10. Zie ook Alex Alberro, "Inside the White Box. Brian 
O'Doherty's "Aspen 5+6"," Arforum International (2001)., Mary Ruth Walsh, "Art and Writing. A 
Labyrinth in a Box: Aspen 5+6," The National College of Art and Design (Ireland), 
http://www.ncad.ie/faculties/visualculture/research/thoughtlines/mwalsh.shtml. 
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van de jaren ’70 sluit in belangrijke mate aan bij de analyse van het auteurschap 
die Foucault ontwikkelde. In een interview van 1972 stelt Robert Smithson dat 
hij verwacht dat “the investigation of the apparatus the artist is threaded 
through” de groeiende kwestie wordt voor de kunst van de jaren ’70. Een 
analyse van het ‘apparaat’ waar de kunstenaar “doorheen getrokken wordt” doet 
zowel denken aan Foucaults analyses van de moderne instellingen die door 
machtsuitoefening subjecten vormen in het algemeen en in het bijzonder aan 
zijn analyse van het auteurschap als niets anders dan een 
subjectiveringsdispositief, een apparaat waarin het subject-als-auteur verschijnt.6 
Zoals Craig Owens opgemerkt heeft, kwam Smithson relatief laat met deze 
voorspelling. Broodthaers en Buren thematiseerden de thematiek op dat 
moment al in hun artistieke praktijken. Samen met talrijke anderen aan beide 
kanten van de oceaan zoals Michael Asher, Hans Haacke of Louise Lawler 
zouden ze met hun institutie-kritische praktijken dit onderzoek van het 
institutioneel apparaat inderdaad tot de belangrijkste preoccupatie van de kunst 
in de jaren ’70 maken.7 De derde auteurskritiek die in dit hoofdstuk behandeld 
wordt is de institutionele kunsttheorie – in casu de analytische kunstfilosofie van 
George Dickie – die een centraal argument van precies deze institutioneel-
kritische kunst theoretisch geformuleerd heeft door kunst als een performatieve 
categorie te definiëren binnen een ‘artworld framework’. Uit dit kunstbegrip 
volgt een belangrijke verzwakking van het artistiek auteurschap. Het 
kunstenaarschap wordt een van de talrijke noodzakelijke institutionele posities 
die de artistieke realiteit bepalen.  

 

3.1 Roland Barthes’ kritiek op de gezaghebbende auteur  

3.1.1 De dood van de auteur en de geboorte van de lezer 

nous savons que, pour rendre à l’écriture son avenir, il faut en renverser 
le mythe: la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’Auteur.8 

 Roland Barthes 

 

                                                            
6 Robert Smithson in een interview met Bruce Kurtz, geciteerd in Craig Owens, "From Work to Frame, 
or, is There Life After "The Death of the Author"?," in Beyond Recognition: Representation, Power, and 
Culture, red. Scott Bryson et al. (Berkeley / Los Angeles / Oxford: University of California Press, 1992). 
p. 122. 
7 Ibid. p. 123. 
8 Barthes, "La mort de l'auteur." p. 69. 
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Niemand spreekt behalve de taal 

Verwijzend naar een passage in Balzac’s novelle Sarrasine waar een castraat 
verkleed als vrouw omschreven wordt als de essentie van vrouwelijkheid, stelt 
Roland Barthes in de eerste paragraaf van La mort de l’auteur de sleutelvraag wie 
hier spreekt? Is het de protagonist, de man Honoré de Balzac, de auteur, de 
verteller, het romantisch gedachtegoed of de universele wijsheid? Het antwoord 
volgt onmiddellijk en het is de centrale stelling van Barthes’ essay: “impossible 
de le savoir, pour la bonne raison que l’écriture est destruction de toute voix, de 
toute origine. L’écriture, c’est ce neutre, ce composite, cet oblique où fuit notre 
suject, le noir-et-blanc où vient se perdre toute identité, à commencer par celle-
là même du corps qui écrit.”9 Door te stellen dat in een tekst niemand spreekt 
behalve de taal, neemt Barthes elke grond weg onder de gevestigde gewoonte 
binnen de kritiek om een ‘verklaring’ van het werk te zoeken aan de zijde van de 
maker: “l’explication de l’oeuvre est toujours cherchée du côté de celui qui l’a 
produite, comme si, à travers l’allégorie plus ou moins transparente de la fiction, 
c’était toujours finalement la voix d’une seule et même personne, l’auteur, qui 
livrait sa ‘confidence’.”10 De zes volgende paragrafen voorzien de stelling uit 
deze openingsparagraaf van argumenten en ze denken de consequenties van de 
stelling door. Daarbij ontwikkelen ze aantrekkelijke – volgens sommige critici 
van Barthes onprecieze en zelfs misleidende – metaforen voor het auteurschap 
dat Barthes bestrijdt en voor wat hij er in de plaats van wil stellen.11 Als gevolg 

                                                            
9 Ibid. p. 40. 
10 Ibid. p. 41. 
11 In zijn poging om de auteur van zijn troon te stoten wordt Barthes volgens Seán Burke verleid tot “an 
apotheosis of authorship that vastly outpaces anything to be found in the critical theory he takes arms 
against.” Seán Burke, The death and return of the author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault 
and Derrida, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1998. p. 27. Burke wijst de hyperbool die La mort 
de l’auteur doordringt van de auteur die als een god die sterft, hiervoor symptomatisch. Meer dan een 
verwijzing naar de dood van God, aangekondigd door de gekke in Nietzsche’s The Joyful Wisdom, is er 
volgens Burke sprake van een uitgewerkte homologie: “The author is to his text as God, the auctor vitae, 
is to his world: the unitary cause, source and master to whom the chain of textual effects must be 
traced, and in whom they find their genesis, meaning, goal and justification.” (p. 26) Met de auteur als 
een “transcendental signified” stemt de rol van de criticus overeen als een passieve exegeet van de 
intenties van de auteur, net zoals theologen de natuur als een doelmatig ontwerp lezen. De 
aangenomen volledige beheersing van de tekst door de auteur dient als basis voor gezaghebbende 
lezingen door de criticus. In deze aantrekkelijke maar volgens Burke scheefgetrokken  
auteur-god-analogie is Barthes volgens Burke blind voor de meer gematigde of zelfs zonder meer anti-
theologische auteursconcepten die ook in Barthes’ tijd al gangbaar waren. Zelfs de Franse leven-en-
werk-kritiek die Burke naar het negentiende-eeuwse positivisme van Hippolyte Taine terugvoert zou 
nog niet met Barthes’ theologische auteur overeenstemmen. In Taine’s positivisme is de auteur immers 
“neither the original nor the final term of analysis, but the opening to the race, the milieu, the moment – 
a process in which the role of the author is largely that of bridging (rather than creating) text and 
history.” p. 26. Voor Burke is Barthes’ overdreven auteur-god een metafyische abstractie met een 
retorische functie: “How much more suasive, more joyous, how much more effortless and apocalyptic is 
the demolition of an edifice built on the shakiest of foundations? Roland Barthes in ‘The Death of the 
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van zijn status als anti-autorieel manifest par excellence wordt Barthes’ 
auteursessay vaak op zichzelf geïnterpreteerd. In mijn bespreking van La mort de 
l’auteur verwijs ik naar enkele oudere en latere teksten van Barthes die productief 
zijn om het auteursessay te interpreteren, ook al blijken Barthes’ verzamelde 
teksten geenszins een enkel en consistent argument over de auteur te articuleren.  

In Sur Racine (1963) had Barthes al voorbehoud geformuleerd bij de praktijk van 
auteursgebaseerde kritiek. Hij hernam zijn aanbeveling dat de nouvelle critique zich 
voorbij de restricties van de-man-en-zijn-werk-analyses moest begeven en een 
meer systematische studie van teksten moest ontwikkelen in Critique et vérité 
(1966). La mort de l’auteur kan als een beknopt programma opgevat worden voor 
Barthes’ analyses van Balzacs Sarrasine in S/Z (1970). Het essay markeert 
volgens Seán Burke een belangrijke verschuiving in de anti-autoriële kritiek, 
bijvoorbeeld ten opzichte van de anti-autoriële literatuuropvatting van het 
Amerikaanse New Criticism: “The removal of the author is no longer a means to 
an end, a strategy, but a property of discourse itself.”12 De kern van Barthes’ 
anti-auteursargument is dat “[l]’écriture est destruction de toute voix, de toute 
origine.”13 Barthes poneert de dood van de auteur als een feit dat door de 
moderne linguistiek aangetoond is. Meer dan, om Burkes formulering te 
gebruiken, als “an institutional affair of self-regulation” – een keuze voor een 
onpersoonlijke lectuur – wordt de auteursfiguur op basis van “textual ontology” 
uit zijn tekst verwijderd.14 Barthes beschrijft de dood van de auteur als een feit 
dat slechts vastgesteld kan worden en dat vervolgens in de praktijk van het lezen 
en schrijven verdisconteerd moet worden, zodat “l’auteur s’absente” en de 
mystificerende pretenties van het auteurschap afgeworpen kunnen worden.15 In 
de laatste zin van het essay verwijst Barthes immers naar het auteurschap als een 
mythe die omgekeerd moet worden, de naturalisering van het cultureel 
fenomeen van de auteursfiguur en de ermee verbonden interpretatiepraktijken 
moeten gedemythificeerd worden. 

Barthes’ argument scharniert op de stelling dat er in verhalen een 
disconnectie plaatsvindt tussen ‘hij die vertelt’ en de verteller in het verhaal. Als 
een auteur een verhaal vertelt, dan ruimt zijn eigen stem plaats voor de 
verhaalstem van de verteller: 

                                                                                                                                             
Author’ does not so much destroy the ‘Author-God’, but participates in its construction. He must create 
a king worthy of the killing.” p. 26. 
12 Burke, The death and return of the author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. p. 21. 
13 Barthes, "La mort de l'auteur." p. 63. 
14 Burke, The death and return of the author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. p. ix.  
15 Barthes, "La mort de l'auteur." p. 66. 
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Sans doute en a-t-il toujours été ainsi: dès qu’un fait est raconté, à des fins 
intransitives, et non plus pour agir directement sur le réel, c’est-à-dire 
finalement hors de toute fonction autre que l’exercice même du 
symbole, ce décrochage se produit, la voix perd son origine, l’auteur 
entre dans sa propre mort, l’écriture commence.16 

[L]'énonciation dans son entier est un processus vide, qui fonctionne 
parfaitement sans qu'il est nécessaire de le remplir par la personne des 
interlocuteurs: linguistiquement, l'Auteur n'est jamais rien de plus que 
celui qui écrit, tout comme je n'est autre que celui qui dit je: le langage 
connait un "sujet", non une "personne", et ce sujet, vide en dehors de 
l'énonciation même qui le définit, suffit à faire "tenir" le langage, c'est à 
dire à l'épuiser.17 

Barthes’ uitholling van de auteur steunt op een uitholling van het subject in het 
algemeen in de linguistiek, in de structuralistische tekst-analyse en in de 
Lacaniaanse psycho-analyse. Het subject wordt er telkens als niets dan een leeg 
taalverschijnsel benaderd. Zo countert Barthes de vooronderstelling dat een 
uitspraak gevuld is met betekenis afkomstig uit de volheid van het subject aan de 
oorsprong van de uitspraak. In Critique et vérité (1966) formuleerde Barthes dit 
argument explicieter: 

La critique classique forme la croyance naïve que le sujet est un “plein”, 
et que les rapports du sujet et du langage sont ceux d’un contenu et 
d’une expression. Le recours au symbolique conduit, semble-t-il, à une 
croyance inverse: le sujet n’est pas une plénitude individuelle qu’on a le 
droit ou non d’évacuer dans le langage (selon le “genre” de la littérature 
que l’on choisit), mais au contraire un vide autour duquel l’écrivain 
tresse une parole infiniment transformée (insérée dans une chaîne de 

                                                            
16 Ibid. p. 63. In Introduction à l’analyse structurale des récits had Barthes dit punt meer uitgewerkt: “Or, du 
moins à notre point de vue, narrateur et personnages sont essentiellement des "êtres de papier"; 
l'auteur (matériel) d'un récit ne peut se confondre en rien avec le narrateur de ce récit; les signes du 
narrateur sont immanents au récit et par conséquent parfaitement accessibles à une analyse 
sémiologique; mais pour décider que l'auteur lui-même (qu'il s'affiche, se cache ou s'efface) dispose de 
"signes" dont il parsèmerait son oeuvre, il faut supposer entre la "personne" et son langage un rapport 
signalétique qui fait de l'auteur un sujet plein et du récit l'expression instrumentale de cette plénitude: 
ce à quoi ne peut se résoudre l'analyse structurale: qui parle (dans le récit) n'est pas qui écrit (dans la 
vie) et qui écrit n'est pas qui est.” ———, "Introduction à l'analyse structurale des récits," in Poétique du 
récit (1977), red. R. Barthes et al., Points (Paris: Editions du Seuil, 1966). p. 40. 
17 ———, "La mort de l'auteur." p. 66. 
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transformation), en sorte que toute écriture qui ne ment pas désigne, non 
les attributs intérieurs du sujet, mais son absence.18 

Het auteurssubject is geen volheid die in taal overstroomt maar een leegte die 
door taal omsponnen wordt. Daarom kan waarachtig schrijven en lezen geen 
innerlijke constellatie van het subject aanwijzen, maar slechts de afwezigheid 
ervan. 

Het feit dat hij die vertelt of schrijft in het verhaal ‘zijn stem verliest,’ is 
volgens Barthes op een gegeven punt in de geschiedenis gemaskeerd geworden 
door een illusoire auteursfiguur. Deze illusie zou in tandem met de 
kapitalistisch-positivistische ideologie van het humanisme haar hoogtepunt 
bereikt hebben:  

l'auteur est un personnage moderne, produit sans doute par notre 
société dans la mesure où [...] elle a découvert le prestige de l'individu, 
ou, comme on dit plus noblement, de la "personne humaine". Il est 
donc logique que, en matière de littérature, ce soit le positivisme, 
résumé et aboutissement de l'idéologie capitaliste, qui ait accordé la plus 
grande importance à la "personne" de l'auteur.19 
 

Als moderne culturele uitvinding kan de auteur ook weer verdwijnen en Barthes 
meent een dergelijk verdwijnen van de auteur te kunnen observeren in de 
eigentijdse écriture beoefend door Franse avant-garde schrijvers als Philippe 
Sollers of Alain Robbe-Grillet.20 Zij zijn geen auteurs maar scripteurs, écrivains die 
onovergankelijk schrijven in tegenstelling tot de écrivants die taal geruiken als een 
medium om iets te zeggen. Barthes hinkt dus op twee benen: hij stelt dat de 
auteur dood is, maar ook dat de auteur nog steeds onrechtmatig de scepter 
zwaait behalve in een aantal contemporaine avant-garde-praktijken, 
voorafgegaan door een voorgeschiedenis van andere Franse schrijvers die ook al 
de auteurspositie uitholden. In de eerste plaats is er Stéphane Mallarmé voor wie 
poëzie schrijven de onpersoonlijkheid vereiste die erin bestond het punt te 
bereiken vanaf waar alleen nog de taal spreekt: 
 

En France, Mallarmé, sans doute le premier, a vu et prévu dans toute 
son ampleur la nécessité de substituer le langage lui-même à celui qui 

                                                            
18 ———, Critique et vérité, Points Essais (Paris: Editions du Seuil, 1999). pp. 74-75. In een voetnoot 
specificeert Barthes zijn “recours au symbolique” wanneer hij naar l’enseignement du docteur Lacan 
verwijst en verduidelijkt zijn argument als een vervormde echo van Jacques Lacan’s psycho-analytische 
theorie. 
19 ———, "La mort de l'auteur." p. 64 
20 Peter Lamarque noemt dit de Historicist thesis in Barthes’ en Foucaults essays. Lamarque, "The Death 
of the Author: an Analytical Autopsy." 
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jusque-là était censé en être le propriétaire; pour lui, comme pour nous, 
c'est le langage qui parle, ce n'est pas l'auteur; écrire, c’est à travers une 
impersonnalité préalable – que l’on ne saurait à aucun moment 
confondre avec l’objectivité castratrice du romancier réaliste –, atteindre 
à ce point où seul le langage agit, “performe”, et non “moi”: toute la 
poétique de Mallarmé consiste à supprimer l’auteur au profit de 
l’écriture (ce qui est, on le verra, rendre sa place au lecteur).21 

Barthes haalt ook onder meer Proust aan die onvermurwbaar de relatie tussen 
de schrijver en zijn personages vervaagde en de surrealisten die onder meer de 
schrijvende hand met de taak van een écriture automatique belastten.22 
 Een belangrijke tegenstelling doorheen La mort de l’auteur, en misschien 
ook wel doorheen Barthes’ geschriften, is die tussen schrijven en spreken, tussen 
hand en stem: 

le scripteur moderne, ayant enterré l’Auteur, ne peut donc plus croire, 
selon la vue pathétique de ses prédesseurs, que sa main est trop lente 
pour sa pensée ou sa passion (…); pour lui, au contraire, sa main, 
détachée de toute voix, portée par un geste d’inscription (et non 
d’expression), trace un champ sans origine - ou qui, du moins, n'a 
d'autre origine que le langage lui-même, c'est à dire cela même qui sans 
cesse remet en cause toute origine.23 

                                                            
21 Barthes, "La mort de l'auteur." pp. 64-65. 
22 Deze voorgeschiedenis van het “fait historique” van de éloignement van de auteur is bekritiseerd 
geworden niet alleen omwille van haar onbetrouwbaarheid maar ook omdat ze de ware historische 
context van de post-structuralistische verwijdering van het auteurssubject mystificeert. Volgens 
Andrew Bennet zijn de neiging tot ongefundeerde veralgemeningen, zijn gebrek aan academische 
precisie en zijn eigenzinnige loop met de literatuurgeschiedenis enkele zwaktes van Barthes’ essay. 
Bennett, The author. p. 10. Voor Burke is de mythopoëtische voorgeschiedenis van Mallarmé over 
Valéry, Proust en de surrealisten gemaskeerde voorgeschiedenis van de post-structuralistische dood 
van het auteurssubject “mystificatory in that the theoretical bases of the movement against the subject 
of writing are obscured and displaced. Mallarmé’s discourse does not situate itself at the opening of 
literary theory as we know it, but represents a tenebruous culmination of the romantic doctrine of 
inspiration. (…) What the French poststructuralist appeal to Mallarmé shields is a more difficult and 
serpentine history of influences which culminated in the modern attempt to destroy the authorial 
subject.” Burke, The death and return of the author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and 
Derrida. pp. 9-10. Voor deze ware voorgeschiedenis verwijst Burke enerzijds naar de ontwikkelingslijn 
waarlangs het werk van de Russische formalisten via het Tsjechisch en Frans structuralisme via de 
aandacht voor taalstructuren bij Claude Lévi-Strauss en Jaques Lacan in het post-structuralisme van 
Barthes, Foucault en Derrida in de jaren ’60 terechtkomt. Anderzijds verwijst hij naar de enorme invloed 
van de existentialistische lezingen van de fenomenologie op het Franse denken tot midden de jaren ’50 
en de ermee gepaarde opgang van de idee van het vrije subject en het ideaal van de geëngageerde 
auteur. Ibid. pp. 10-14. 
23 Barthes, "La mort de l'auteur." p. 67. 
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Voor Barthes is de hand die een veld van tekens uitzet het punt waar en het 
moment waarop de stem zijn oorsprong verliest en het spreken ophoudt. De 
stem van de auteur is hier geassocieerd met ideeën, passies en andere gedaanten 
van de boodschap van de auteur-god. Deze tegenstelling wordt door Barthes ook 
gepermuteerd in de tegenstellingen van ‘het werk’ versus ‘de tekst’, auteur versus 
scriptor, expressie versus inscriptie. 

 

De institutionele auteur 

Niettegenstaande Barthes’ vastberaden nadruk op de leegte van het 
auteurssubject en niettegenstaande de praktijken van contemporaine écrivains 
verzekert Barthes dat de auteursfiguur nog heerst in de institutionele 
literatuurwereld: in literatuurgeschiedenissen, in schrijversbiografieën, in 
interviews. De auteursfiguur is ook nog prominent als een interiorisering in het 
(onder)bewustzijn van wie schrijft, als een bezorgdheid om werk en persoon 
met mekaar te verenigen. “[L]a culture courante est tyranniquement centrée sur 
l'auteur, sa personne, son histoire, ses goûts, ses passions,”24 maar Barthes 
schampert vooral op de heerschappij van de man-en-zijn-werk-kritiek.25 

Met dit soort interpretaties stemt een temporaliteit van de literatuur 
overeen die Barthes onhoudbaar acht. La mort de l’auteur wil precies de illusie 
breken dat een tekst lezen het reassembleren zou zijn van een vooraf bestaande 
betekenis die de auteur er bewust of onbewust in zou gelegd hebben: 
 

L'Auteur, lorsqu'on y croit, est toujours conçu comme le passé de son 
propre livre: le livre et l'auteur se placent d'eux-mêmes sur une même 
ligne, distribuée comme un avant et un après: l’Auteur est censé nourrir le 
livre, c’est-à-dire qu’il existe avant lui, pense, souffre, vit pour lui; il est 
avec son oeuvre dans le même rapport d’antécédence qu’un père 
entretient avec son enfant.26  
 

Het auteursconcept waar Barthes zich tegen verzet betreft zoals Jürgen Pieters 
schrijft vooral “de auteur als concept of als instituut dat door de literaire kritiek 
in het leven is geroepen om een aantal fundamentele problemen rond de 

                                                            
24 Ibid. p. 64. 
25 “la critique consiste encore, la plupart du temps, à dire que l'oeuvre de Baudelaire, c'est l'échec de 
l'homme Baudelaire, celle de Van Gogh, c'est sa folie, celle de Tchaïkovski, c'est son vice: l'explication de 
l'oeuvre est toujours cherchée du côté de celui qui l'a produite, comme si, à travers l'allégorie plus ou 
moins transparente de la fiction, c'était toujours finalement la voix d'une seule et même personne, 
l'auteur, qui livrait sa "confidence".” Ibid. p. 64. 
26 Ibid. p. 66. 
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interpretatie van teksten finaal op te lossen.”27 De geviseerde auteur is die 
instantie die de vermeende ene en enkele betekenis van de tekst moet 
garanderen, een betekenis die langs de lijn auteur-werk-(criticus)-lezer zou 
bewegen: “un sens unique, en quelque sorte théologique (qui serait le "message" 
de l'Auteur-Dieu).”28 In het essay keert de metafoor van de auteur als god enkele 
keren terug. In S/Z wordt deze metafoor verder opengeplooid tot de 
beschrijving van de institutioneel bewaakte relatie tussen auteur en criticus als de 
relatie tussen een god en zijn priesters. “De Auteur is een stok achter de deur,” 
schrijft Jürgen Pieters, “als een interpretatie te wild, te vergezocht, of te evident 
is, komt Hij te voorschijn: dat is niet wat de auteur bedoelde!”29  

Tegenover de auteur als veronderstelde oorsprong van een 
gegarandeerde (intentionele) betekenis stelt Barthes een gelijktijdigheid van lezen 
en schrijven in de tegenwoordige tijd van de uitspraak (énonciation): “il n'y a 
d'autre temps que celui de l'énonciation, et tout texte est écrit éternellement ici et 
maintenant.”30 De moderne scriptor, Barthes’ teruggeschroefde auteursnotie, gaat 
niet aan de tekst vooraf maar wordt samen met zijn tekst ‘geboren’ en heeft 
geen enkel bestaan buiten deze tekst. De verwerping van antecedentie brengt 
ook het einde van het schrijven als registratie en representatie met zich mee. 
Betekenis in een tekst ontstaat steeds in het nu, maar oudere of latere teksten 
grijpen onvermijdelijk in dit nu in. Barthes’ model van de tekst (alsof) zonder 
auteur wordt zo radicaal intertekstueel: “un espace à dimensions multiples, où se 
marient et se contestent des écritures variées, dont aucune n’est originelle: le 
texte est un tissu de citations, issues des milles foyers de la culture.”31 Deze 
zogenaamde citaten verweven in de tekst zijn anoniem en ontraceerbaar. 
Schrijven kan bijgevolg niet neerkomen op het uitdrukken of het vertalen van 
iets innerlijks aangezien zelfs dat innerlijke niets anders is dan een samengesteld 
woordenboek waarvan de woorden oneindig naar andere woorden verwijzen. 
“Succédant à l’Auteur, le scripteur n’a plus en lui passions, humeurs, sentiments, 
impressions, mais cet immense dictionnaire où il puise une écriture qui ne peut 
connaître aucun arrêt”.32 Thomas McEvilley heeft dit postulaat op de beeldende 

                                                            
27 Jürgen Pieters, "Wie schrijft moet zwijgen. Over de wedergeboorte van de auteur," in Het 
werkelijkheidseffect, red. Roland Barthes, Rokus Hofstede en Jürgen Pieters (Groningen: Historische 
uitgeverij, 2004). p. 12. Volgens Clairborne Park kan Barthes’ strijd tegen deze door de instellingen 
gedragen auteursfiguur niet los gezien kan worden van een context van typisch Franse instellingen 
zoals de Académie Française. Clara Claiborne Park, "Author! Author! Reconstructing Roland Barthes," 
in Theory's empire : an anthology of dissent, red. Daphne Patai en Will H. Corral (New York (N.Y.): 
Columbia university press, 2005). “To be able to associate authors with God, let alone with his 
institutional hypostases, you have to be French.” p. 319. 
28 Barthes, "La mort de l'auteur." p. 67. 
29 Pieters, "Wie schrijft moet zwijgen. Over de wedergeboorte van de auteur." p. 12. 
30 Barthes, "La mort de l'auteur." p. 66. 
31 Ibid. p. 67. 
32 Ibid. p. 68. 
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kunsten toegepast: “it is not the individual who makes images, but the vast 
image bank of world culture that images itself forth through the individual.” 33 

Hoewel Barthes dit punt niet expliciet maakt, impliceert deze onvermijdelijke en 
oncontroleerbare intertekstualiteit ook een verwerping van het oeuvre als een 
gepriviligieerde en afgebakende ‘intertekst’ voor de interpretatie van een 
individueel werk. Het bepleite lezen van teksten in afwezigheid van hun auteurs 
kan nooit verboden worden om buiten de tekst zelf, maar net zo goed ook 
buiten het oeuvre, betekenis te zoeken.34 

De geboorte van de lezer 

Als de auteur, de ‘veiligheidspal’ die een tekst op slot houdt, verwijderd wordt 
dan worden de rollen van de criticus en de lezer herbepaald.35 Literatuur- of 
kunstkritiek kan dan niet langer bestaan uit het ontcijferen van een tekst 
waaronder een enkele en ultieme betekenis – een geheim – zou liggen die niets 
anders zou zijn dan de auteur zelf. « Dans l’écriture multiple, en effet, tout est à 
démêler, mais rien n’est à déchiffrer.” 36 De bodemloze ruimte van de écriture kan 
doorkruist en gesavoureerd worden met een aandacht voor de betekenissen die 
de tekst eindeloos genereert, maar deze tekst-ruimte kan niet doorgrond worden 
om zo een ultieme onderliggende betekenis te vinden. Il n’y a pas de fond. De 
betekenis wordt nooit finaal, ze stelt zich steeds weer vrij. In een tekst die 
voortaan geen finale betekenis meer heeft wint elke lectuur aan belang. Barthes 

                                                            
33 Thomas McEvilley, “On the Manner of Adressing Clouds,’ in idem, Art and Discontent: Theory at the 
Millenium (Kingston, NY: McPherson, 1991), 101, cited in: Charles G. Salas and Getty Research Institute. 
(eds.), Introduction: The Essential Myth?, Los Angeles, Getty Research Institute, 2007. p. 3. 
34 “[A]dvocates of impersonal notions of discourse and textuality imply that there is no good reason to 
‘privilege’ the boundary and internal structure of the individual artist’s or writer’s corpus.” Paisley 
Livingston, Art and intention : a philosophical study  (Oxford: Clarendon press, 2005). p. 91. Toch is in 
Barthes’ Sade, Fourier, Loyola de notie van het oeuvre impliciete sleutelaanname voor Barthes’ 
besprekingen van de Sadiaanse tekst, etc. Voor Sean Burke is Sade, Fourier, Loyola slechts een van de 
momenten waarop Barthes’ geloof in de oeuvrenotie blijkt, maar onderwerpt Barthes met dit werk het 
oeuvrebegrip ook aan “a certain revaluation which had always been implicit in his earlier work.” Burke 
spreekt van een intertextualising of the oeuvre, daarbij de paradox uitspelend in de combinatie van de 
concepten van het oeuvre en van intertekstualiteit. Kort gesteld ‘bevrijdt’ Barthes de lectuur van een 
oeuvre van de beperking van anterioriteit en van het veronderstelde programma van een ontwikkeling. 
“Barthes treats he oeuvre as an everpresent intertext, a space to be ranged forwards and backwards 
without progressional responsabilities . (…) An arena or ellipse in which everything is rapsodic, nothing 
sequential”. Burke, The death and return of the author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and 
Derrida. pp. 36-37. 
35 “Donner un Auteur à un texte, c’est imposer à ce texte un cran d’arrêt, c’est le pourvoir d’un signifié 
dernier, c’est fermer l’écriture.” Barthes, "La mort de l'auteur." p. 68. Deze formulering wordt door 
Foucault gevarieerd als: “ L’auteur rend possible une limitation de la prolifération cancérisante, 
dangereuse des significations dans un monde où l’on est économe non seulement de ses ressources et 
richesses, mais de ses propres discours et de leurs significations. L’auteur est le principe d’économie 
(…) la figure idéologique par laquelle on conjure la prolifération du sens.” Foucault, "Qu'est-ce qu'un 
auteur?." p. 839.  
36 Barthes, "La mort de l'auteur." p. 68. 
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noemt de plaats van het lezen de ware plaats van de écriture: de plaats waar alle 
betekenissen van een tekst samenkomen is voor Barthes niet de auteur maar de 
lezer: “[L]’unité d’un texte n’est pas dans son origine, mais dans sa destination”. 
In deze emancipatie van de lezer ligt het anti-authoritaire moment van het essay. 
Barthes schrijft nog dat de weigering om aan een tekst een ultieme betekenis toe 
te kennen een revolutionaire bevrijding inhoudt : “refuser d’arrêter le sens, c’est 
finalement refuser Dieu et ses hypostases, la raison, la science, la loi.”37 

 

3.1.2 De terugkeer van de auteur als object van verlangen 

Enigszins verrassend beschrijft Barthes enkele jaren na de dood van de auteur 
afgekondigd te hebben diens terugkeer. De formulering van een terugkeer van 
de auteur verschijnt voor het eerst in in Sade, Fourier, Loyola, de studie van de 
idiosyncratische taal van deze drie auteurs die Barthes in 1971 publiceerde. In 
het voorwoord legt Barthes uit hoe volgens hem de schrijver-markies, de grote 
utopist en de heilige jezuïet in hun werken alle drie dezelfde operaties gebruikten 
om elk een nieuwe taal te ontwikkelen. Hij maakt echter ook duidelijk dat de 
Texte niet alleen het voorwerp van intellectuele analyse kan zijn: “Rien de plus 
déprimant que d’imaginer le Texte comme un objet intellectuel (de réflexion, 
d’analyse, de comparaison, de reflect, etc.). Le Texte est un objet de plaisir.”38 
Barthes stelt dat in de tekst en in het lezen van Sade, Fourier en Loyala – bij 
uitbreiding in alle literatuur en kunst – een moment van plezier bestaat dat niet 
tot structuur en betekenis te herleiden valt en ook gethematiseerd moet worden. 
Sommige aspecten van dit plezier situeren zich precies in een dynamiek van – 
fantasmatische – uitwisselingen tussen de lezer en de auteur. Aandacht voor het 
genot van het lezen houdt ook een terugkeer van de auteur in: “Le plaisir du 
Texte comporte aussi un retour amical de l'auteur.”39 In Le plaisir du texte, een 
essay uit 1973, werkt Barthes deze verder uit. Deze terugkeer van de auteur 
betreft geen toegeving die Barthes met tegenzin maakt. De auteur keert immers 
‘vriendschappelijk’ terug als vriend, of zelfs als object van verlangen en genot, en 
steeds op uitnodiging van de lezer. En de auteur die terugkeert is ook niet 

                                                            
37 Ibid. p. 68. Peter Lamarque stelt dat deze formuleringen van Barthes – de auteur als veiligheidspal – 
en Foucault – de auteur als besparingsprincipe – (te zeer) bepaald zijn door een politiek vocabularium 
die Barthes’ en Foucaults paradigma’s van zowel de literaire kritiek en het lezen inadequaat maken: “An 
underlying assumption in both Barthes and Foucault is that there is intrinsic merit in what Foucault calls 
the 'proliferation of meaning'. (…) both writers see themselves as liberating meaning from unnatural 
and undesirable restrictions. They both assume that more is better. Part of the problem is that they are 
trapped by gratuitous, and inappopriate, political vocabulary: 'repression', 'authority', 'control'.” 
Lamarque, "The Death of the Author: an Analytical Autopsy." pp. 330-331. 
38 Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Points. Littérature (Paris: Seuil, 1971). p. 12. 
39 Ibid. p. 13. 
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dezelfde eerder verbannen auteur op wiens gezag een finale interpretatie van een 
werk zou kunnen berusten:  
 

L'auteur qui revient n'est certes pas celui qui a été identifié par nos 
institutions (histoire et enseignement de la littérature, de la philosophie, 
discours de l'Eglise); ce n'est même pas le héros d'une biographie. 
L'auteur qui vient de son texte et va dans notre vie n'a pas d'unité; il est 
un simple pluriel de "charmes", le lieu de quelques détails ténus, source 
cependent de vives lueurs romanesques, un chant discontinu 
d'amibilités, en quoi néanmoins nous lisons la mort plus sûrement que 
dans l'épopée d'un destin; ce n'est pas une personne (civile, morale), 
c'est un corps. 40 
 

In deze dood-en-terugkeerconstellatie gebeurt een omkering van het 
geïnstitutionaliseerde auteursconcept. De terugkerende auteur is niet de auteur 
van de instituties, niet de eenheid van het subject die ingeroepen wordt om de 
eenheid van een individuaal werk of een volledig oeuvre te garanderen, maar een 
veelheid aan bekoorlijkheden – “un simple pluriel de ‘charmes’”.41 Hij is geen 
oorspronkelijk centrum, geen geest vanwaar intentionaliteit uitgaat en die het 
werk en zijn betekenis controleert, geen auteur die (institutionele) interpretaties 
kan autoriseren, maar een lichaam.  

In The death and return of the author grijpt Seán Burke de terugkeer van de 
auteur aan om de interpretatie van La mort de l’auteur aan te scherpen, en om het 
verschil te articuleren tussen de auteur die Barthes dood verklaarde en de 
auteursfiguren die hij omwille van het plezier terugroept. Cruciaal is volgens 
Burke dat Barthes erover waakt dat de terugkerende auteur de 
interpretatievrijheid van de lezer niet schaadt: “Thus the author will reappear as 
a desire of the reader’s, a spectre spirited back into existence by the critic 
himself.”42 Burke onderscheidt verschillende herinvullingen van de terugkerende 
auteursfiguur bij Barthes.  De eerste auteursfiguur die (terug) toegelaten wordt, 
is de auteur als product en niet als oorsprong van het werk. Deze omkering kan ook 
al in La mort de l’auteur gelezen worden. Proust wordt er aangehaald voor zijn 
vervaging van de verhoudingen tussen schrijver en personages en in het 
bijzonder voor zijn omkering van de relatie tussen leven en werk: “au lieu de 
mettre sa vie dans un roman, comme on le dit souvent, il fit de sa vie même une 
oeuvre dont son propre livre fut le modèle.”43 Voor Barthes is het duidelijk dat 

                                                            
40 Ibid. p. 13. 
41 Ibid. p. 13. 
42 Burke, The death and return of the author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. p. 30. 
43 Barthes, "La mort de l'auteur." p. 65. 
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niet het personage Charlus de historische figuur Montesquiou imiteert, maar dat 
wat we van de Comte de Montesquiou denken te weten slechts afleidingen zijn 
van het personage Charlus. Barthes lijkt een onderlinge verbinding tussen leven 
en werk toe te laten op voorwaarde dat de gebruikelijke richting ervan 
omgekeerd wordt, zodat leven-naar-werk-interpretaties aan het wankelen 
gebracht worden.44 Seán Burke heeft de retour amical de l’auteur in Sade Fourier 
Loyola niet alleen als een gedeeltelijke en voorwaardelijke terugkeer van een 
verbannen auteursfiguur geïnterpreteerd, maar ook als een verschuiving van de 
aandacht voor de tijdsloze ‘auteur-god’ in La mort de l’auteur naar een sterfelijke 
en lichamelijke auteur.45 
 
De tweede revenant betreft de auteur als fantasmatisch lichaam verstrooid in de 
tekst. De laatste zin van de openingsparagraaf van La mort de l’auteur stelt dat 
schrijven geen identiteit kan vasthouden, zelfs niet de identiteit van het lichaam 
dat schrijft: “L’écriture, c’est ce neutre, ce composite, cet oblique où fuit notre 
sujet, le noir-et-blanc où vient se perdre toute identité, à commencer par celle-là 
même du corps qui écrit.”46 Op andere plaatsen heeft Barthes echter ook 
gewezen op de ervaring van een quasi-lichamelijke individualiteit in teksten. In 
Le plaisir du texte benoemt Barthes de aanwezigheid van de auteur in de tekst als 
een lichaam. Dit lichaam wordt in de tekst niet gerepresenteerd, maar figureert er 
in als een surplus. Figuratie is voor Barthes de verschijningsvorm van het 
erotisch lichaam, terwijl representatie door andere betekenissen dan die van het 
verlangen bezwaard is.47 De auteur figureert in de tekst als een verlangen van de 
lezer die de erotische uitwisseling met de auteur al dan niet kan opwekken. Een 

                                                            
44 Voor Séan Burke houdt de omkering van ‘van leven naar werk’ in ‘van werk naar leven’ ook verband 
met Barthes’ ongelijkmatige verwerping van intentionaliteit: "the authors of texts which make no claim 
to a representational ‘truth’ (...) are accepted without reserve. Their work is seen as the product of an 
intention to create the discontinuous, a-referential, pluralistic text. While Barthes will berate recourse 
to the intentions of a Balzac, he will accept the intentions of others while they are directed towards the 
creation of non-naturalistic modes of writing.” Deze observatie doet Burke veronderstellen dat Barthes’ 
probleem met de auteur voornamelijk betrekking had op de bijzondere functie die de auteur heeft 
wanneer literatuur referentieel begrepen wordt, met name als de historische schakel tussen de tekst en 
zijn vermeendelijk gerepresenteerde referent in de werkelijkheid. Een auteur die terugkeert als een 
product van fictie kan deze functie van garant van de referentiële representatie niet langer opnemen. 
“This is the message – indeed the ‘single message’ – of ‘The Death of the Author’. To wit, that the 
abolition of the author is the necessary and sufficient step to bring about the end of a representational 
view of language, for it is only through the function of the author as the possessor of meaning that 
textual language is made obeisant to an extratextual reality.” “What Roland Barthes has been talking of 
all along is not the death of the author, but the closure of representation.” Burke, The death and return of 
the author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. p. 45. p. 43 en p. 48. 
45 Ibid. p. 39.  
46 Barthes, "La mort de l'auteur." p. 68. 
47 ———, "Le Plaisir du texte," in Oeuvres complètes / Barthes, Roland (2002), red. Eric Marty (Paris: 
Seuil, 1973). “La représentation, elle, serait une figuration embarassée, encombrée d’autres sens que celui 
du désir: un espace d’alibis (réalité, morale, vraisemblance, lisibilité, vérité, etc.)” p. 254. 
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van de erotische dimensies van het lezen schuilt voor Barthes in de ontmoeting, 
in het samenkomen van de lichamen van lezer en schrijver in de tekst. Verloren 
middenin deze tekst – en niet er achter of er onder – is de auteur te vinden als 
gefetisjiseerd object van verlangen: 
 

Comme institution, l’auteur est mort: sa personne civile, passionelle, 
biographique, a disparu; dépossédée, elle n’exerce plus sur son oeuvre la 
formidable paternité dont l’histoire littéraire, l’enseignement, l’opinion 
avaient à charge d’établir et de renouveler le récit: mais dans le texte, 
d’une certaine façon, je désire l’auteur: j’ai besoin de sa figure (qui n’est ni 
sa représentation, ni sa projection), comme il a besoin de la mienne 
(sauf à “babiller”).48 

 
In het plezier van het lezen krijgt niet alleen het geïndividualiseerde lichaam van 
de schrijver vorm, maar ook de lezer ervaart er de individualiteit van zijn “corps 
de jouissance”.49 
 
Een derde dood-en-terugkeer-constellatie heeft betrekking op de auteur als 
onderwerp van een biografie. De terugkerende auteur is hier niet de held van 
een ‘kunstenaarsleven’ maar een gefragmenteerd subject in een biografie die 
herleid, geërodeerd is tot een handvol treffende biografische details.50 In het 
voorwoord bij Sade, Fourier, Loyola verduidelijkt Barthes wat hem op het niveau 
van het plezier van de tekst raakt  in het leven van de markies de Sade: niet het 
grandioos spektakel van een man die door een hele samenleving verdrukt wordt 
of de beschouwing van een individueel lot, maar de provencaalse manier waarop 
Sade “milli” schrijft in plaats van mademoiselle Rousset, milli Henriette, milli 
Lépinai, of de witte mof die hij droeg toen hij Rose Keller ‘aansneed’. In het 
leven van Fourier haalt Barthes diens voorkeur voor Parijse mirliton-koekjes aan. 
“Ce qui me vient de Loyola, ce ne sont pas les pèlerinages, les visions, les 
macérations et les constitutions du saint, mais seulement ‘ses beaux yeux, 
toujours un peu embués de larmes.’”51  

                                                            
48 Mijn cursivering. Ibid. p. 234. Bemerk dat nog voorafgaand aan deze ontmoeting er ook al het fetisj-
karakter van de tekst op zich is: “Le texte est un objet fétiche et ce fétiche me désire.” Ibid. p. 234. 
49 “Chaque fois que j’essaye d’”analyser” un texte qui m’a donné du plaisir, ce n’est pas ma subjectivité 
que je retrouve, c’est mon “individu”, la donnée qui fait mon corps séparé des autres corps et lui 
approprie sa souffrance ou son plaisir: c’est mon corps de jouissance que je retrouve.” Ibid. p. 258. 
50 Zie ook: Eddy Bettens, "Si j'étais écrivain et mort ..." in Het werkelijkheidseffect, red. Roland Barthes, 
Rokus Hofstede en Jürgen Pieters (Groningen: Historische uitgeverij, 2004). Alexandre Gefen, "Le 
jardin d'hiver, les "biographèmes" de Roland Barthes," in Barthes, au lieu du roman, red. Marielle Macé en 
Alexandre Gefen (Paris: 2002). Steven Winspur, "The Problem of Remains," SubStance 18, nr. 60 
(1989). 
51 Barthes, Sade, Fourier, Loyola. p. 14. 
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Het Vie de Sade en het Vie de Fourier die Barthes aan het einde van Sade, 
Fourier, Loyola toevoegt, demonstreren een radicale herziening van het format 
van de biografie. Deze Vies hebben niets gemeen met het genre van de 
biografie, noch met de beknopte chronologieën die soms aan monografieën 
toegevoegd worden. Barthes’ Vie de Sade bestaat uit tweeëntwintig genummerde 
fragmenten die in lengte variëren van een zin tot enkele pagina’s lang. Vie de 
Fourier beslaat twaalf korte fragmenten op twee pagina’s:  

 
 (…) 

9° Ses connaissances: sciences mathématiques et expérimentales, 
musique, géographique, astronomie.  

10° Sa vieillesse: il s’entoure de chats et de fleurs. 

11° Sa concierge le trouva mort, en redingote, à genoux au milieu de 
pots de fleurs. 

12° Fourier avait lu Sade. 

Met het verdwijnen van narrativiteit en zin uit deze alternatieve biografieën van 
Sade en Fourier verdwijnt ook de mogelijke instrumentalisering van hun levens 
als heroïsche of exemplarische levens.52 De biografische details, individuele 
voorkeuren en neigingen die Barthes verzamelt omdat ze hem treffen en die hij 
biographèmes noemt, vallen ook niet te vergelijken met wat Kris en Kurz als 
typische Künstleranekdoten identificeerden.53 De laatsten betreffen immers het 
punt waar de verdichte taal van de kunstenaarsmythe – het typische van de 
kunstenaarsanekdote – samenvalt met de particulariteit en de retorische 
werkelijkheidssimulatie van de anekdote. Het biografeem daarentegen is niet 
representatief voor een supra-individuaal ‘type’, en hoeft zelfs niet eens 
representatief te zijn voor het betroffen individu.54 De term biographème 
suggereert dat het biografeem, in analogie met morfemen, sememen, en 
mythemen, de kleinst mogelijke eenheid is van een biografisch discours, maar de 
Barthes van Sade, Fourier, Loyola is niet langer de ‘wetenschappelijke Barthes’ van 
een decennium eerder die structuralistische narratieve-modellen ontwikkelde. 

                                                            
52 “The biographeme suspends narrative time and the telos that only such time can insure.” Burke, The 
death and return of the author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. p. 39.  
53 Over de rhetorische functie van de Künstleranekdote, zie het hoofdstuk 6 ‘The Artist in the Tekst: 
Rhetorics in the Myth of the Artist’ in Catherine M. Soussloff, The absolute artist : the historiography of a 
concept  (Minneapolis (Minn.): University of Minnesota press, 1997). 
54 Daarmee verschilt Barthes’ biografeem ook van Marcel Schwobs concept van het zorgvuldig gekozen 
detail als indicatie van een onverwisselbare individualiteit. Voor Schwob moet het biografisch detail het 
singuliere van een persoon en een leven in een biografie weergeven. Eddy Bettens verwijst naar Marcel 
Schwob’s essay L’art de la biographie of 1896. Bettens, "Si j'étais écrivain et mort ...". pp. 95-96. 
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Seán Burke waarschuwt dan ook dat het biografeem niets meer is dan “a poet’s 
conception.”55  
 
Een overkoepelende metafoor die Barthes gebruikt voor de terugkeer van de 
auteur, als gefetisjiseerd lichaam verstrooid in de tekst en als een verzameling 
treffende biografische details, is de metafoor van de asse van het lichaam van de 
overledene:  

s'il faut que par une dialectique retorse il y ait dans le Texte, destructeur 
de tout sujet, un sujet à aimer, ce sujet est dispersé un peu comme les 
cendres que l'on jette au vent après le mort56 

 
Deze metafoor van de asse wordt het lichaam van de auteur als een erotisch 
fantasma van de lezer geassocieerd met het stoffelijke lichaam van het dode 
individu. Het in de tekst geprojecteerde lichaam, waarmee de lezer in het lezen 
contact zoekt, wordt betrokken op het dode lichaam dat men kan aanraken. Deze 
thematisering van het lichaam van de auteur als object van verlangen voor de 
lezer, maakt bij uitstek duidelijk dat Barthes’ problematisering van de 
auteursfiguur helemaal niet zo eenduidig is als soms wordt voorgesteld. Als 
Barthes’ doodsafkondiging van de Auteur en zijn onthaal van de auteur als 
voorwerp van plezier samen beschouwd worden, wordt duidelijk dat de figuur 
van de auteur niet volledig te begrijpen valt binnen een literair-kritisch 
perspectief. Zelfs al wordt geen beroep gedaan op de auteur – zijn persoon, zijn 
intenties, zijn leven, zijn tijd – om tot een finale interpretatie van het werk te 
komen, dan blijft op het niveau van het verlangen van de lezer nog steeds een 
auteursfiguur bestaan. 
 
Het inzicht dat wat op het niveau van de wetenschap of de kunst niet van belang is, wel van 
belang kan zijn op het niveau van het verlangen in de appreciatie van kunstwerken, is 
bijzonder pertinent voor de kritische reflectie over kunstenaarsmusea. Kunstenaarsmusea laten 
immers vaak precies het gezochte contact, de nabijheid met de lichamelijke auteur toe, via 
allerlei vormen van relicten en relieken.  
 
In de zinnen die volgen op de passage waarin de metafoor van de asse 
aangehaald wordt, maakt Barthes duidelijk dat de economie van het verlangen 
rond de figuur van de auteur zich niet beperkt tot een verlangen van de lezer – 
of breder: het publiek – om connectie te maken met de auteur. Ook bij auteurs 
bestaat dit verlangen naar connectie met lezers en kijkers, een connectie met het 

                                                            
55 Burke, The death and return of the author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. p. 38.  
56 Barthes, Sade, Fourier, Loyola. p. 14. 
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publiek die over de dood heen kan reiken. Nancy Miller benoemt deze dubbele 
gerichtheid van de fantasmatische auteur in de tekst als “the presence in the text 
of perhaps not someone to love in person, but the mark of the need to be loved, 
the persistence of a peculiarly human(ist) desire for connection.”57 Barthes 
opent dit omgekeerde perspectief in enkele zinnen waarin hij dit verlangen op 
zichzelf betrekt: 
 

si j'étais écrivain, et mort, comme j'aimerais que ma vie se réduisît, par 
les soins d'un biographe amical et désinvolte, à quelques goûts, à 
quelques inflexions, disons: des "biographèmes", dont la distinction et la 
mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher, à la 
façon des atomes épicuriens, quelque corps futur, promis à la même 
dispersion58 

 
Ook dit verlangen van auteurs – kunstenaars – om een publiek te bereiken en een object van 
verlangen te worden voor een toekomstig publiek is van bijzonder belang voor de discussie over 
kunstenaarsmusea. Het kunstenaarsmuseum is immers een medium waarmee een “biographe 
amical et désinvolte” – een vriendschappelijke en ongegeneerde biograaf – de ontmoetingen kan 
organiseren. Dit verlangen mobiliseert kunstenaars ook om deze toekomstige museale 
verwerking zelf al in te leiden. 
 
 

3.2 Michel Foucaults analyse van de fonction d’auteur als 
subjectiveringsdispositief  

 

Parmi les millions de traces laissées par quelqu’un après sa mort, 
comment peut-on définir une oeuvre?59 

Il ne s’agit pas d’affirmer que l’homme est mort, il s’agit, à partir du 
thème que l’homme est mort (...) de voir de quelle manière, selon 
quelles règles s’est formé et a fonctionné le concept d’homme. J’ai fait la 
même chose pour la notion d’auteur. Retenons donc nos larmes.60 

Michel Foucault 

                                                            
57 Nancy K. Miller, "Changing the Subject: Authorship, Writing and the Reader," in Authorship: from Plato 
to the postmodern : a reader, red. Seán Burke (Edinburgh: Edinburgh university press, 1995). p. 196. 
58 Barthes, Sade, Fourier, Loyola. p. 14. 
59 Foucault, "Qu'est-ce qu'un auteur?." p. 822. 
60 Ibid. p. 845. 
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3.2.1 Het belang van wie er spreekt: l’ordre du discours 

In zijn lezing Qu’est-ce qu’un auteur? lijkt Michel Foucault op verschillende 
plaatsen naar Barthes’ auteursessay te verwijzen als zijn stille antagonist.61 Zoals 
Roland Barthes zijn auteursessay opent met de vraag wie er over vrouwelijkheid 
spreekt in Sarrasine en antwoordt dat niemand spreekt aangezien schrijven 
binnenstappen is in de onpersoonlijkheid van de taal, zo kondigt Foucault het 
onderwerp van zijn lezing aan met de gelijkaardige vraag: “Qu’importe qui 
parle?” De kwestie van het auteurschap wordt met deze quote van Samuel 
Beckett in een andere richting gestuurd: het is geen zaak te weten wie er spreekt, 
of te weerleggen dat er iemand spreekt in een literaire tekst. Het is zaak te 
begrijpen welk belang onze cultuur hecht aan het verbinden van discoursen met 
auteurssubjecten, en te begrijpen hoe er in deze verbindingen een auteurssubject 
geconstrueerd wordt. In de manier waarop Qu’est-ce-qu’un auteur? het auteurschap 
als een subjectiveringsdispositief in kaart brengt, kan het essay ook begrepen worden 
binnen Foucaults aanhoudende aandacht voor de verschillende discoursen en 
apparaturen die een subject constitueren door het in een machtsmechanisme te 
vatten. Het traceren van de geboorte van het auteursbegrip, van de manier 
waarop “cette catégorie fondamentale de la critique ‘l’homme-et-l’oeuvre’” zich 
heeft kunnen instellen, is een historisch onderzoek dat Foucault aanbeveelt maar 
in deze lezing niet ontwikkelt.62 

Foucaults antwoord op de openingsvraag welk belang het heeft wie er 
spreekt heeft de dubbelheid waarmee ook Barthes het sterven in La mort de 
l’auteur zowel afkondigt –‘de auteur is dood’ – als voorschrijft – ‘de auteur zou 
dood moeten zijn.’63 Enerzijds herkent Foucault in de schrijver Beckett een 
positie die hij ook lijkt te onderschrijven: het zou niet uit mogen maken wie er 
spreekt. Foucault beschrijft de onverschilligheid voor de auteur als een 
fundamenteel ethisch principe van de contemporaire literatuur, een immanente 
regel die schrijvers en critici in hun praktijk ophouden. Het eigentijdse schrijven 
heeft zich ‘bevrijd’ van het thema van de expressie en schrijven draait voortaan 
om het openen van een ruimte waarin het schrijvend subject telkens weer 
verdwijnt: “La marque de l’écrivain n’est plus que la singularité de son absence; 
il lui faut tenir le rôle du mort dans le jeu de l’écriture.”64 Dit is onderhand 
allemaal welbekend, stelt Foucault, “la critique et la philosophie ont pris acte de 

                                                            
61 Bennett, The author. pp. 19-20. 
62 Foucault, "Qu'est-ce qu'un auteur?." p. 820. 
63 Omwille van Foucaults onderschrijving van een anti-authoriële ethiek van onverschilligheid enerzijds 
en de gelijktijdige analyse van de aanhoudende werking van de auteursfunctie herkent Andrew Bennet 
in Foucaults essay “a yearning towards a future in which our only response to such a question 
[Qu’importe qui parle?] would be a shrug”. Bennett, The author. p. 19. 
64 Foucault, "Qu'est-ce qu'un auteur?." p. 821. 
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cette disparition ou de cette mort de l’auteur.”65 Foucault betwijfelt echter of alle 
gevolgen van deze doodsvaststelling al wel getrokken zijn en of de omvang van 
deze ‘gebeurtenis’ wel accuraat genoeg gemeten is: de notie van écriture maar ook 
de notie van het oeuvre in de betekenis van het volledige werk houden nog 
steeds de privileges van het auteurssubject in stand en omzeilen wat werkelijk 
vrijgeruimd moet worden.66 Als de literaire kritiek inderdaad niet langer draait 
om het ophelderen van de relaties tussen werk en auteur maar om het 
interpreteren van de interne structuur van een werk, is dan toch niet ook de 
notie van het werk zelf nog steeds problematisch aangezien het nog steeds een 
auteur veronderstelt? “Qu’est-ce qu’une oeuvre? qu'est-ce donc que cette 
curieuse unité qu’on désigne du nom d’oeuvre? De quels éléments est elle 
composée? Une oeuvre, n’est-ce pas ce qu’a écrit celui qui est un auteur?” 67 En 
moet alles wat een auteur nalaat als een werk beschouwd worden, als deel van 
het oeuvre? “Parmi les millions de traces laissées par quelqu’un après sa mort, 
comment peut-on définir une oeuvre?” 68 Deze kwesties maken het een illusie 
dat we eenvoudigweg de auteur de rug zouden kunnen toekeren om alleen het 
werk te bestuderen: “Le mot ‘oeuvre’ et l’unité qu’il désigne sont probablement 
aussi problématiques que l’individualité de l’auteur.” 69 Wat daarentegen volgens 
Foucault gedaan zou moeten worden, is de lege plaats onderzoeken die het 
verdwijnen van de auteur nagelaten heeft:  

Ce qu’il faudrait faire, c’est repérer l’espace ainsi laissé vide par la 
disparition de l’auteur, suivre de l’oeil la répartition des lacunes et des 
failles, et guetter les emplacements, les fonctions libres que cette 
disparition fait apparaître.70  

Dan wordt duidelijk hoe veel het nog uitmaakt wie er spreekt: de auteursnotie 
vervult namelijk enkele specifieke functies voor de omgang met enkele soorten 
discoursen in onze maatschappij, functies die Foucault samen  noemt de 
auteursfunctie, “la fonction-auteur”.  

Foucault onderneemt dit onderzoek naar de auteursfunctie in de eerste 
plaats door de manier waarop de naam van de auteur gebruikt wordt te bekijken. 

                                                            
65 Ibid. p. 821. 
66 Ibid. p. 822. 
67 Ibid. p. 822. 
68 Ibid. p. 822. 
69 Ibid. p. 823. En voor wat Barthes’ notie écriture betreft, vermoedt Foucault dat deze notie zowel het 
religieus principe van een tekst met een verborgen betekenis behoudt en de esthetische principes van 
het overleven van een werk voorbij het overlijden van de schrijver. Het gebruik van de term écriture 
doet niets behalve “[faire] subsister, dans la lumière grise de la neutralisation, le jeu des 
représentations qui ont formé une certaine image de l’auteur.” Ibid. p. 824.  
70 Ibid. p. 824. 
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Zowel de auteursnaam als de eigennaam houden zich volgens Foucault op 
tussen de ideaalpolen van aanduiding (désignation) en beschrijving (description). 
Wat de auteursnaam van de eigennaam onderscheidt, is zijn classificatorische functie 
die blijkt uit de specifieke manier waarop de naam van een auteur verbonden is 
met wat het benoemt. Foucault maakt dit met enkele voorbeelden duidelijk. Te 
weten komen dat Pierre Dupont geen blauwe ogen heeft en niet in Parijs woont, 
maakt het feit dat zijn eigennaam naar dezelfde persoon blijft verwijzen niet 
ongeldig. Net zo zou ook de auteursnaam Shakespeare niet getroffen worden 
door de onthulling dat niet het huis dat we vandaag kunnen bezoeken maar een 
ander huis in Stratford-on-Avon ooit bewoond was door Shakespeare. De 
betekenis van de auteursnaam zou daarentegen wel danig veranderen door het 
nieuws dat Shakespeare nooit de sonnetten schreef die we vandaag aan hem 
toeschrijven, of door de ontdekking dat Shakespeare ook de werken schreef die 
we aan Francis Bacon toeschrijven. Foucault betoogt nu dat de auteursnaam in 
de eerste plaats een classificatiemiddel is: hij dient om een aantal teksten te 
groeperen, om verschillende soorten relaties tussen teksten te vestigen en om 
verschillende bestaanswijzen van discoursen aan te duiden. De auteursnaam is 
volgens Foucault dan ook niet verbonden met het civiel statuut van een 
persoon, even evenmin in de fictie van het werk, maar wel in de breuk – “la 
rupture”– die de ‘paradoxale singulariteit’ van een groep discoursen uitroept.71 
In overeenstemming met zijn classificatorische functie loopt de naam van een 
auteur niet van het binnenste van de tekst naar een werkelijke persoon erbuiten, 
maar loopt de auteursnaam langs de contouren van teksten – “à la limite des 
textes” – waar hij de manier waarop een tekst in de samenleving functioneert 
signaleert.72 De particulariteiten in het gebruik van auteursnamen wijzen volgens 
Foucault op een ‘auteursfunctie’ die een manier van zijn, van circuleren en van 
functioneren van discoursen binnen een samenleving kenmerkt.73 

 

3.2.2 De werking van de auteursfunctie 

Foucault onderscheidt vier karakteristieken van de auteursfunctie. Wanneer hij 
ze een na een schetst wordt een auteursfiguur duidelijk die vorm krijgt in een 
patroon van sociale en discursieve praktijken, en die helemaal niet gelijk is aan 
het empirische individu.74 Het eerste kenmerk van de auteursfunctie betreft zijn 
                                                            
71 Ibid. p. 825 en p. 826. 
72 Ibid. p. 826. 
73 Ibid. p. 826. 
74 Over Foucaults onderscheid tussen auteur en empirisch individu, zie ook Alexander Nehamas, 
"Writer, Text, Work, Author," in The death and resurrection of the author?, red. William Irwin (Westport 
(Conn.): Greenwood press, 2002). 
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link met een juridisch en institutioneel systeem waarin de auteur de eigenaar is van zijn 
discours. De vestiging van een strikte regelgeving over auteursrechten in de 
achttiende eeuw maakte vertogen het voorwerp van eigendom. Foucault wijst er 
echter ook meteen op dat deze toe-eigening als bezit historisch gezien slechts na 
een toe-eigening van discoursen via het strafrecht kwam. Voordat het vertoog 
bezit werd, was het al een daad waarvoor een individu verantwoordelijk gesteld 
kon worden, een daad die ofwel wettig of onwettig was, religieus of blasfemisch. 
“Il [le discours] a été historiquement un geste chargé de risques avant d’être un 
bien pris dans un circuit de propriétés.”75 Het recente karakter van de 
implementatie van auteursrechten brengt Barthes’ opmerking dat de auteur een 
recente figuur is in herinnering.  

De tweede karakteristiek van de auteursfunctie benadrukt eveneens de 
historische relativiteit van het auteurschap, maar ook zijn discours-specificiteit: 
“la fonction-auteur ne s’exerce pas d’une façon universelle et constante sur tous 
les discours.”76 Niet alle discoursen maken gebruik van de auteursfunctie en dit 
gebruik verschilt van tijdperk tot tijdperk en van cultuur tot cultuur. Foucault 
haalt het voorbeeld aan van literaire teksten die ooit zonder verwijzing naar hun 
auteurs circuleerden. Hun authenticiteit was slechts gegarandeerd door hun 
veronderstelde ouderdom. Omgekeerd werden in de middeleeuwen het soort 
teksten die we vandaag wetenschappelijke teksten zouden noemen slechts als 
waarachtig beschouwd als ze de naam van hun auteur droegen. Vanaf de 
zeventiende en de achttiende eeuw keert dit om, wanneer het wetenschappelijk 
discours in de anonimiteit van steeds opnieuw aantoonbare waarheden gegrond 
wordt, en niet langer op gezag van een formule als ‘Hippocrates zei…’. De 
auteursfunctie werd dan weer onmisbaar voor de aanvaarding van literaire 
teksten. Wanneer per ongeluk of gepland een tekst anoniem voorgesteld wordt, 
ontstaat het spel om zo snel mogelijk zijn auteur te achterhalen: “L’anonymat 
littéraire ne nous est pas supportable; nous ne l’acceptons qu’à titre d’énigme.”77 
Foucault geeft geen voorbeelden uit de beeldende kunst, maar ook hier kan de 
historische variabiliteit van de auteursfunctie eenvoudig aangewezen worden, 
met als meest elementaire illustratie het feit dat het signeren van schilderijen 
geen historische constante is. 

De derde karakteristiek betreft de auteursfunctie als een set operaties 
binnen leven-en-werk-besprekingen. Hier voert Foucault aan dat de 
auteursfunctie geen directe toekenning betreft van een discours aan zijn 
producent. De toekenning van een werk aan een auteur gebeurt in een reeks 
precieze en complexe procedures. In dit proces wordt een rationele entiteit 

                                                            
75 Foucault, "Qu'est-ce qu'un auteur?." p. 827. 
76 Ibid. p. 827. 
77 Ibid. p. 828. 
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geconstrueerd die we situeren in het individu dat we auteur noemen.78 En dit “être 
de raison” is niets behalve een projectie van de manier waarop we 
geautoriseerde teksten hanteren:  

[C]e qui dans l’individu est désigné comme auteur (ou ce qui fait d’un 
individu un auteur n’est que la projection, dans des termes toujours plus 
ou moins psychologisants, du traitement qu’on fait subir aux textes, des 
rapprochements qu’on opère, des traits qu’on établit comme pertinents, 
des continuités qu’on admet, ou des exclusions qu’on pratique.79  

Deze projectie wordt evenwel gedurig een werkelijk karakter toegeschreven 
door te verwijzen naar de diepte van het auteursindividu, naar diens individuele 
verbeeldingskracht als een gemeenschappelijke oorsprong, enzovoort.  

Deze toekenningsoperaties op de teksten, waarbij de auteur 
geconstrueerd wordt, variëren naargelang het historisch moment en naargelang 
het soort discours. Foucault merkt op dat een filosoof en een dichter als auteurs 
verschillend geconstrueerd worden – ook de auteursfunctie zal bij een schilder 
anders dan bij een performance-kunstenaar spelen. In de manier waarop de 
traditionele literatuurkritiek “la forme-auteur” construeert herkent Foucault 
dezelfde basisredeneringen die de christelijke traditie gebruikte om teksten te 
authentifiëren of te verwerpen. Volgens Sint-Hiëronymus is een 
gemeenschappelijke auteursnaam onvoldoende bewijs voor een 
gemeenschappelijk auteurschap van verschillende werken, echter: “[c]omment 
faire jouer la fonction-auteur pour savoir si on a affaire à un ou plusieurs 
individus?”80 Hiëronymus formuleerde vier criteria om na te gaan of 
verscheidene teksten eenzelfde auteur hebben, vier manieren om de 
auteursfunctie uit te spelen. Een tekst die minderwaardig is aan de rest zou van 
de lijst werken van een auteur geëlimineerd moeten worden, idem voor teksten 
die de doctrine van de andere teksten tegenspreken. Ook teksten met een 
woordenschat of fraseringen die niet gangbaar zijn in de andere werken moeten 
uitgesloten worden, net als teksten die naar gebeurtenissen of historische figuren 
verwijzen die na het overlijden van de auteur te situeren zijn. In deze vier criteria 
is de auteur achtereenvolgens gedefinieerd als een standaard kwaliteitsniveau, als 
een veld van conceptuele samenhang, als een stilistische uniformiteit en als een 
bepaalde historische figuur in wie historische gebeurtenissen convergeren. 
Volgens Foucault definieert de moderne literatuurkritiek auteurs nauwelijks 
anders in de manier waarop ze individuele werken en volledige oeuvres 

                                                            
78 Ibid. p. 829. 
79 Ibid. p. 829. 
80 Ibid. p. 829. Mijn cursivering.  
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bespreekt. Een auteur is ten eerste wat toelaat de aanwezigheid van bepaalde 
gebeurtenissen in een tekst te verklaren, maar ook de manier waarop deze 
gebeurtenissen daar getransformeerd, vervormd zijn. Gebeurtenissen en 
transformaties worden dan met de biografie van de auteur in verband gebracht, 
meer bepaald met een persoonlijk perspectief, met een sociale positie of met een 
schets van de fundamentele doelstellingen van een schrijver. De auteur is ook 
het principe van een eenheid van schrijven: slechts evolutie, rijpwording of 
externe invloeden zijn hier toegelaten als oorzaken voor eventueel voorkomende 
ongelijkmatigheden en interne verschillen. Ten derde zijn de bewuste of 
onbewuste gedachten en verlangens van de auteur ook wat toelaat om de 
tegenstellingen die in een reeks teksten aangetroffen worden, te kunnen 
overstijgen. Ofwel voorziet de auteur in het punt waar de tegenstrijdigheden 
zich oplossen, ofwel is de auteur het punt waar de tegenspraken samenhangen 
“autour d’une contradiction fondamentale ou originaire.”81 Tenslotte is de 
auteur een bron van expressie die zichzelf in alle producties van de auteur 
manifesteert, van schetsen tot voltooide werken. 

De drie tot zover besproken kenmerken van de auteursfunctie kunnen 
de indruk wekken dat de auteursfunctie volledig extern is aan de teksten, dat ze 
slechts een reconstructie post-factum betreft. Het vierde door Foucault 
beschreven kenmerk van de auteursfunctie stelt echter dat teksten ook een 
aantal koppelende tekens bevatten, “embrayeurs”, die naar de auteur verwijzen. 
Waar deze shifters naar verwijzen is niet zozeer een of ander werkelijk individu, 
het subject op zijn historische plaats en moment van schrijven, maar naar 
verschillende gelijktijdige subject-posities: “tous les discours qui sont pourvus de 
la fonction-auteur comportent cette pluralité d’égo.”82 Het veelvoud aan ‘ego’s’ 
kan de feitelijke persoon die schrijft en de fictieve verteller betreffen, maar ook 
het ‘ik’ van ‘ik draag deze verhandeling op aan’ en het ik van ‘ik besluit’ in het 
midden van een bewijsvoering in de verhandeling. Foucault verzekert nu dat de 
auteursfunctie niet met eender welk van deze ego’s op zich overeenstemt, maar 
dat de auteursfunctie precies het mechanisme is dat toelaat om tegelijk al deze 
ego’s met elkaar te verbinden en het auteurssubject tegelijk over al deze 
gelijktijdige subjectposities van de tekst te versplinteren. “[L]a fonction-auteur 
s’effectue dans la scission même”.83 

 

 

                                                            
81 Ibid. p. 830. 
82 Ibid. p. 831. 
83 Ibid. p. 831. 
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3.2.3 Het auteurssubject als functie van een oeuvre-interpretatie 

Een belangrijke consequentie van Foucaults analyse van de werking van de 
auteursfunctie is dat duidelijk wordt dat een auteurssubject geen vooraf 
bestaande gegevenheid is. Al helemaal niet gelijk aan het historisch individu, aan 
de empirische maker van een bepaalde tekst of werk, wordt het auteurssubject 
door Foucault geanalyseerd als “une fonction variable et complexe du 
discours.”84 De auteur gaat niet aan zijn werken vooraf, en de figuur naar wie 
een tekst lijkt te wijzen is slechts schijnbaar “extérieure et antérieure” aan die 
tekst.85 Het auteurssubject is een functie van zowel het discours zelf van deze 
auteur – diens productie – en van het discours dat diens productie als oeuvre 
beschrijft, analyseert, interpreteert.86 De auteursfiguur is steeds een 
interpretatieve constructie achteraf, die telkens weer door de empirische makers 
maar ook door critici, kunsthistorici, curatoren, toeschouwers – door wie 
interpreteert – geconstrueerd wordt.  

De kunstenaar voor wie een museum ontworpen wordt is in die zin niet probleemloos een 
gegeven identiteit die in het museumontwerp verdisconteerd kan worden, maar een subject dat in 
zijn samenhang en zijn individualiteit pas in het discours van – onder meer – de monografische 
museuminstelling en mogelijks ook in het gebouwontwerp dat deze instelling huisvest, 
geconstrueerd wordt. 

 

 

3.3 Kritiek van de institutionele kunsttheorie op de auteur als 
souvereine actor 

3.3.1 Kunst als functie van een artworld framework (Dickie) 

Een derde belangrijke kritiek van de gemythologiseerde ideologie van een sterk 
auteurschap volgt uit de institutionele kunsttheorie. Deze theorie werd net als 
Barthes’ en Foucaults auteurskritieken voor het eerst op het einde van de jaren 
‘60 geformuleerd, maar de analytisch filosofische theorie staat ver af van het 
post-structuralisme van de laatsten. De theorie stelt dat de categorie kunst niet 
op een intrinsieke kwaliteit van objecten of performances berust, maar op het 

                                                            
84 Ibid. p. 839. 
85 Ibid. p. 820 en p. 839. 
86 Het geautoriseerd oeuvre is daarom niet noodzakelijk gelijk aan het hermeneutisch oeuvre, het 
deelcorpus van een individuele productie dat als samenhangend oeuvre geïnterpreteerd wordt. Zie ook 
Nehamas, "Writer, Text, Work, Author." 
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statuut dat zij verkrijgen door de positie van ‘works of art’ te bezetten binnen de 
gevestigde praktijken van de kunstwereld. Auteurschap is dus niet het centrale 
thema van deze theorie. De theorie brengt wel een verreikende kritiek op de 
traditionele claims verbonden met het auteursconcept met zich mee. Arthur 
Danto heeft in zijn essay The Artworld (1964) een embryonale versie van de 
theorie geformuleerd: “To see something as art requires something the eye 
cannot decry - an atmosphere of artistic theory, a knowledge of the history of 
art: an artworld.”87 George Dickie ontwikkelde deze idee verder tot de 
institutionele theorie, voor het eerst geformuleerd in het korte artikel Defining 
Art (1969) en meer uitgwerkt in Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis 
(1974).88 In The Art Circle: A Theory of Art (1984) werd de theorie licht herzien en 
verfijnd.89 “The institutional theory of art,” zo beschrijft Dickie zelf zijn 
kunsttheorie, “concentrates attention on the nonexhibited characteristics that 
works of art have in virtue of being embedded in an institutional matrix which 
may be called ‘the artworld’ and argues that these characteristics are essential 
and defining.”90  

De institutionele kunsttheorie werd ook gearticuleerd en ontwikkeld 
binnen de institutie-kritische artistieke praktijken vanaf de jaren ’70, die de 
materiële en discursieve ‘support structures’ van kunst, of kortweg the artworld, 
bloot wilden leggen.91 Andere kunstwerken speelden als toetsstenen een 
sleutelrol in de ontwikkeling van de theorie. Andy Warhols Brillo Boxes dienen 
bijvoorbeeld als sleutelvoorbeeld in Arthur Danto’s artikel. “The artworld” was 
Danto’s antwoord op de centrale vraag: wat is het dat Warhols Brillo Boxes kunst 
maakt terwijl ze visueel niet te onderscheiden replica’s zijn van de 
waspoederdozen die men in de supermarkt kan vinden? Duchamps Fountain 
dient als cruciaal voorbeeld in Dickies weergave van de institutionele theorie: 

Duchamp and friends conferred the status of art on “ready-mades” (...) 
we can take note of a kind of human action which has until now gone 
unnoticed and unappreciated – the action of conferring the status of art. 

                                                            
87 Arthur Coleman Danto, "The Artworld," The Journal of Philosophy 61, nr. 19 (1964). p. 580. 
88 George Dickie, Art and the aesthetic : an institutional analysis  (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 
1974). 
89 ———, The art circle : a theory of art  (Evanston (Ill.): Chicago spectrum press, 1997). 
90 ———, Art and the aesthetic : an institutional analysis. p. 12. 
91 Zie ook Naomi Stead, "Decontextualisation, Autonomy, and the Neo-Avant-Garde: Institutional 
Critique and Museum Criticism," in Museum in Motion - Conference Proceedings, red. Wouter Davidts 
(Sittard/Maastricht/Gent: Museum Het Domein/Jan van Eyck Academie/A&S/books, 2005); Wouter 
Davidts, Bouwen voor de kunst? Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern  (Gent: 
A&S/books, 2006); Alexander Alberro en Blake Stimson, Institutional Critique : an anthology of artists' 
writings  (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009); Céline Condorelli, Gavin Wade en James Langdon, 
Support structures  (Berlin ; New York: Sternberg Press, 2009). 
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Painters and sculptors, of course, have been engaging all along in the 
action of conferring this status on the objects they create.92  

Wat het gekantelde urinoir tot kunst maakt is niet een of andere visuele 
eigenschap van het urinoir maar een “nonexhibited property of status.” De 
status ‘kunst’ wordt op de ready made overgedragen door het urinoir, het 
flessenrek of welk ander object ook als kunstwerk te behandelen, door het in 
een kunsttentoonstelling binnen te brengen, het van een signatuur te voorzien 
en het de titel Fountain te geven, enzovoort. Dickie stelt dat de procedure die 
met deze werken zichtbaar werd en de kunstwereld die het vereiste, allen al 
werkzaam waren voor de introductie van ready-mades als kunst. Echter, zolang 
de kunstproductie omschreven kon worden door kunsttheorieën die op de 
uiterlijke kwaliteiten van kunstwerken als voorwaarde voor het statuut als kunst 
focussen, zoals de imitatietheorie of de expressietheorie, konden ze buiten de 
theoretische beschouwing blijven.  

De twee noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor kunst in 
Dickies eerste versie van de institutionele theorie zijn ‘artefactualiteit’ en 
‘overgedragen status’. De overeenkomstige kunstdefinitie luidt dan: 

A work of art in the classificatory sense is (1) an artifact (2) a set of the 
aspects of which has had conferred upon it the status of candidate for 
appreciation by some person or persons acting on behalf of a certain 
social institution (the artworld).93 

Dickie begrijpt de kunstwereld (artworld) als “a bundle of systems: theater, 
painting, sculpture, literature, music, and so on, each of which furnishes an 
institutional background for the conferring of status on objects within its 
domain.”94 Een centraal kenmerk dat alle systemen gemeenschappelijk hebben is 
dat ze in een framework, een kader voorzien voor het presenteren van kunst. Het 
personeel van de kunstwereld is een los georganiseerde constellatie van 
personen die de machinerie van de kunstwereld draaiend houden en die het 
voortdurend bestaan ervan garanderen. Dickie onderscheidt een minimale kern, 
the presentation group, waarzonder de kunstwereld niet zou bestaan:  

This essential core consists of artists who create works, “presenters” to 
present the works, and “goers” who appreciate the works. This 
minimum core might be called “the presentation group,” for it consists 
of artists whose activity is necessary if anything is to be presented, the 

                                                            
92 Dickie, Art and the aesthetic : an institutional analysis. p. 32. 
93 Ibid. p. 34. 
94 Ibid. p. 33. 
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presenters (actors, stage managers, and so on), and the goers whose 
presence and cooperation is necessary in order for anything to be 
presented. 95 

Bij de presentatie van een werk kan een persoon meerdere van deze essentiële 
rollen – artist, presenter, goer – waarnemen. Eens deze minimale rollen ingevuld 
zijn, kunnen ook andere rollen betrokken raken, zoals die van de kunstcriticus 
of de kunsthistoricus. Al deze rollen moeten door de deelnemers aangeleerd 
worden, maar tegelijk geldt dat “every person who sees himself as a member of 
the artworld is thereby a member.”96 En elk lid van de kunstwereld kan een 
artefact voordragen als  “candidate for appreciation as art”, hoewel dit meestal 
gebeurt door een kunstenaar of een curator. 97  

Tegen de tegenwerping dat kunst maken zo al te eenvoudig wordt, 
brengt Dickie de complexiteit van de achtergrond in waartegen het maken van 
kunst zich volgens de institutionele kunsttheorie afspeelt: 

The institutional theory of art may sound like saying, “A work of art is 
an object of which someone has said, ‘I christen this object a work of 
art.’” And it is rather like that, although this does not mean that the 
conferring of the status of art is a simple matter. Just as the christening 
of a child has as its background the history and structure of the church, 
conferring the status of art has as its background the Byzantine 
complexity of the artworld.98 

In de herziene kunstdefinitie in The Art Circle blijft de institutionele benadering 
behouden maar brengt Dickie sommige kritieken op zijn theorie in rekening.99 
In de tweede articulatie van Dickies institutionele kunsttheorie hangt het statuut 
kunstwerk nog steeds af van het bezetten van een positie binnen de 
kunstwereld, maar het is niet langer een statuut dat noodzakelijk overgedragen 
geworden is.100 Het statuut ‘kunst’ is het resultaat van het maken van een 
artefact binnen of tegen de achtergrond van de kunstwereld. De definitie luidt 
dan: 

                                                            
95 Ibid. p. 36. 
96 Ibid. p. 36. 
97 Ibid. pp. 37-38. 
98 Ibid. p. 49. 
99 Het betreft voornamelijk Monroe Beardsley’s kritiek dat Dickie ten onrechte de taal van formele 
instituties gebruikt om de kunstwereld, die hij als een informele instititutie voorstelt, te beschrijven. Een 
kleine wijziging betreft de precieze definitie van ‘artifactuality’. Het belangrijkst is echter het opgeven 
van de noties status conferral en acting on behalf of als te formeel. Zie ———, Introduction to aesthetics : 
an analytic approach  (New York (N.Y.): Oxford university press, 1997). pp. 82-93. 
100 Ibid. p. 88. Mijn cursivering. 
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A work of art is an artifact of a kind created to be presented to an 
artworld public.101 

Dickie definieert hierbij de termen ‘artworld’ en ‘public’ en de betrokken 
begrippen ‘artist’ en ‘artworld system’ als volgt: 

An artist is a person who participates with understanding in the making 
of a work of art. 

A public is a set of persons the members of which are prepared in some 
degree to understand an object which is presented to them. 

 The artworld is the totality of all artworld systems. 

An artworld system is a framework for the presentation of a work of art 
by an artist to an artworld public.102 

 

3.3.2 Het kunstenaarschap volgens de institutionele theorie 

De institutionele theorie en de institutie-kritische kunst expliciteren niet alleen 
de afhankelijkheid van het fenomeen kunst van een kunstwereld, ze analyseren 
niet alleen het museumapparaat en zijn conventies, ideologische 
vooronderstellingen en zijn interacties met andere institutionele actoren en 
plekken zoals de galleries of het kunstonderwijs. Ook de noties ‘kunstenaar’ en 
‘creatie’ zelf worden op losse schroeven gezet. De institutionele kunsttheorie 
beschrijft de kunstenaar als een noodzakelijke maar lang niet als voldoende actor 
om kunst te maken. “An artist is a person who participates with understanding 
in the making of a work of art.” De kunstenaar participeert in het proces waarin 
kunst gemaakt wordt. Verre van werkelijk een kunstenaar te zijn, wordt de 
kunstenaar met de institutionele theorie herleid tot een soort performer van een 
binnen de kunstwereld geïnstitutionaliseerde rol. De mythische kunstenaar 
verliest zijn worteling in de natuur. Het kunstenaarschap vereist geen bijzondere 
uitverkiezing, het is geen kwestie van onder een gelukkig gesternte geboren te 
zijn, en zelfs niet langer een kwestie van opleiding of vaardigheid. Als 
kunstenaar opereren vereist volgens Dickies theorie alleen het innemen van de 
positie van kunstenaar in het institutioneel veld van de kunst. Uiteindelijk komt 
‘kunstenaar zijn’ neer op vaststellen dat men kunst blijkt te maken. 

                                                            
101 Ibid. p 92. 
102 Ibid. p 92. 
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Hoewel Dickie het concept zelf niet gebruikt, kunnen we stellen dat 
kunst volgens de institutionele theorie een performatieve categorie is en dat ook 
de positie van kunstenaar performatief bereikt wordt. De performatieve aard 
van het kunstenaarschap is onlosmakelijk verbonden met de noodzakelijk 
publieke conditie van kunst: het kunstenaarschap draait om het formele feit dat 
de kunstenaar publiek als ‘kunstenaar’ verschijnt.103 Iemands performatieve 
zelfvoorstelling als kunstenaar, door een werk te signeren bijvoorbeeld, maakt 
iemand tot kunstenaar. De circulariteit van deze definities mag een zwak punt 
lijken, maar hierin ligt de crux van de institutionele theorie. George Dickie 
beargumenteert dat zijn institutionele kunsttheorie niet “viciously circular” is: 

 
The circularity of the definitions shows the interdependency of the 
central notions [of work of art, artist, public, artworld, and artworld 
system]. These central notions are inflected, that is, they bend in on, 
presuppose, and support one another. What the definitions reveal is 
that art-making involves an intricate, co-relative structure that cannot be 
described in the straightforward, linear way envisaged by the ideal of 
noncircular definition.104 
 

Mogelijks onderschat Dickie hierbij nog het gewicht van zijn circulair model, en 
vooral dan de gevolgen ervan voor wat het betekent om kunstenaar te zijn. 
Frank Vande Veire benadrukt dat de circulariteit in de definities van kunst en 
kunstenaar ernstig genomen moet worden. De circulariteit en de ermee 
samenhangende performativiteit zijn ernstig in de zin dat ze niets afdoen aan de 
werkelijkheid dat er kunstenaars bestaan – individuen die de positie van de 
kunstenaar die door de anderen aangewezen wordt innemen – maar ook ernstig 
in de zin dat dit symbolisch spel een aanzienlijke tol eist: “wie kunstenaar is 
omdat ‘men’ hem zo benoemt, is kunstenaar op de wijze van het niet te zijn.” 105 
Het kunstenaarschap wordt een lege symbolische positie, een vooraf bestaande 
betekenaar waarin het subject verdwijnt.106 

                                                            
103 Frank Vande Veire, "And art is what an artist does. Over de kunstenaar en zijn publiek naar 
aanleiding van Camiel van Winkels Moderne Leegte. Over Kunst en Openbaarheid," De Witte Raaf, nr. 88 
(2000). 
104 Dickie, Introduction to aesthetics : an analytic approach. p. 92. Zie ook ———, Art and the aesthetic : an 
institutional analysis. pp. 43-44. 
105 Vande Veire, "And art is what an artist does. Over de kunstenaar en zijn publiek naar aanleiding van 
Camiel van Winkels Moderne Leegte. Over Kunst en Openbaarheid." Vande Veire articulates this idea in a 
Lacanian vein: “'Circulair' inderdaad: de kunstenaar is de zot van de Ander in wiens spel hij de virtuele 
plaats van de 'kunstenaar' krijgt toegewezen. In die zin is zijn 'zelfpositionering' als kunstenaar steeds 
een 'fallisch' gebaar dat zijn 'castratie' impliceert: wie kunstenaar is omdat 'men' hem zo benoemt, is 
kunstenaar op de wijze van het niet te zijn.” p. 12. 
106 Ibid. p. 13. 
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De erkenning dat kunst en kunstenaarschap afhankelijk zijn van een artworld 
framework heeft ook tot kritische herzieningen van de rol van institutionele 
plaatsen zoals de werkplek van de kunstenaar en het museum geleid. Het 
traditionele kunstenaarsatelier werd theoretisch en binnen de institutie-kritische 
revisie van de kunstpraktijk vanaf de late jaren ’60 opgegeven als de 
veronderstelde unieke plaats van de kunstproductie. Door de aanhangers van 
een post-studio art als Daniel Buren of Robert Smithson werd dit theoretisch 
inzicht ook (gedeeltelijk) vertaald in een aangepaste werkpraktijk, in post-studio 
practices.107 De kritiek op het kunstenaarsatelier hield niet alleen verband met de 
erkenning dat behalve de kunstenaar in zijn werkplek ook het museum, de 
kunstgaleries, verzamelaars en critici mede-producenten zijn van de kunst. Ook 
lag de ideologische functie van het atelier binnen dit kunstsysteem onder vuur: 
de nauwe associatie van het atelier met het concept van het solitaire artistieke 
genie werd bijvoorbeeld aanwezen als een mythologiserende maskering voor de 
manier waarop het atelier ook de productie van kunstwerken als commodities 
accommodeert. Craig Owens viel bijvoorbeeld in 1982 de terugkeer naar het 
schilderen in het atelier aan als een terugval in een onkritische en ideologisch 
verdachte kunstpraktijk. In het artikel Back to the studio stelt Owens de opgang 
van de neo-expressionistische schilderkunst aan de kaak omwille van het 
opzijschuiven van de legacy van de institutie-kritische artistieke praktijken en van 
de post-studio art tout court. Met de terugkeer van studio-bound art kon een 
diepgewortelde, obscurantistische opvatting over artistieke productie opnieuw 
floreren: 
 

For not only is an artist’s studio an alchemist’s laboratory where matter 
is magically transmuted into form (this is the source of the art work’s 
special value, simultaneously economic and esthetic); the very 
constitution of the studio makes it an emblem of creativity as self-
expression: the inaccessible private space from which issue forth 
testament after testament to an artist’s uniqueness, his originality.108  

 
In deze ene zin lijst Owens de belangrijkste componenten op van de traditionele 
ideologie van het kunstenaarschap die het atelier doorgeeft wanneer het als “an 
emblem” gebruikt wordt, en die het atelier voor Owens ideologisch verdacht 
maken. 

                                                            
107 Zie Wouter Davidts’ en Kim Paices inleiding in: Wouter Davidts et al., The fall of the studio : artists at 
work  (Amsterdam: Valiz, 2009). 
108 Craig Owens, "Back to the Studio," Art in America, nr. 1 (1982). p. 101. 
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De bestaansconditie van institutionele kaders voor kunst en 
kunstenaarschap maakt niet alleen dat de kunstenaar en het atelier onmogelijk 
nog als enige producent en productieplekken begrepen kunnen worden. De 
institutionele theorie noopt ook tot een herziening van de traditionele knoop 
van kunst-kunstenaar-originaliteit. De noodzakelijk publiek opererende 
kunstenaar is geen vrij creërend subject maar de gevangene van “een 
(re)presentatieapparaat dat hij niet bedient, maar dat omgekeerd hèm opvoert”, 
onder meer als nar van de originaliteit.109 In een redenering die hierbij aansluit 
heeft Boris Groys gesteld dat artistieke vernieuwing niet teruggaat op een 
creatieve spontaneïteit van de kunstenaar zoals de kunstenaarsmythe en de 
Kantiaanse genietheorie stellen, maar wel precies op een verwachting, een 
dwang om te vernieuwen die uitgaat van de kunstwereld. De gedaante bij uitstek 
die in de kunstwereld als ijkmaat voor vernieuwing dient en waar de ‘dwang tot 
vernieuwing’ van uitgaat, is volgens Groys de museumverzameling: 

 
Die künstlerische Innovation entsteht also von Anfang an nicht als 
Ausdruck einer lebendigen künstlerischen Freiheit, die der 
gesellschaftlichen Aktualität ihrer Zeit einen Ausdruck geben will, 
sondern under dem Zwang, anders und neu zu sein, der von der 
Sammlung auferlegt wird. Der Künstler muss das Neue produzieren, 
um in die Sammlung aufgenommen zu werden. Zwang wird besonders 
in der Moderne oft durch die Rhetorik der künstlerischen Freiheit 
verdeckt. Die Verbindung zwischen Freiheit und Innovation wird dabei 
meistens auf eine sehr naive Weise aufgefasst. Die wahre Freiheit 
bestünde darin, sowohl das Alte wie auch das Neue produzieren zu 
dürfen.110 
 

De vernieuwingen die een kunstenaar introduceert, worden zo paradoxaal 
genoeg een functie van de inhoud van de bestaande museumverzamelingen.111 
 

 

 

 

                                                            
109 Vande Veire, "And art is what an artist does. Over de kunstenaar en zijn publiek naar aanleiding van 
Camiel van Winkels Moderne Leegte. Over Kunst en Openbaarheid." p. 13. 
110 Boris Groys, "Logik der Sammlung," in Logik der Sammlung : Am Ende des musealen Zeitalters 
(München: Hanser, 1997). p. 30. 
111 Ibid. p. 33. 
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3.3.3 De tentoonstellingsconditie: multiple authorship van het oeuvre exposée 

Het inzicht dat naast kunstenaars ook talrijke andere institutionele actoren en 
processen in de kunstwereld een aandeel hebben in de productie van kunst, is 
ook voor de tentoonstelling preciezer uitgewerkt. De tentoonstelling is 
bijvoorbeeld geanalyseerd als een veld waarin talrijke actoren samen de publieke 
presentatie van kunst realiseren en waarin de kunstenaar systematisch de 
controle over de verschijning van zijn werk dreigt te verliezen.  

Met het concept ‘multiple authorship’ thematiseert Boris Groys 
bijvoorbeeld de tentoonstellingsconditie als een structurele en te onderkennen 
aanslag op het soevereine auteurschap dat de kunstenaar over zijn werk gedacht 
wordt te kunnen uitoefenen. Groys vertrekt van de dubbele vaststelling dat de 
publieke vertoning van een kunstwerk in een tentoonstelling vandaag de vorm 
aanneemt van een installatie – voor Groys omschrijft het begrip installatie een 
continuum tussen kunstwerk en tentoonstelling –, en dat deze installatie het 
resultaat is van “a list of authorial, artistic decisions, which, taken together, result 
in an exhibition taking one form or another.”112 De kunstenaar is volgens Groys 
niet de enige die keuzes maakt over de inrichting en vormgeving van deze 
installatie. Ook bijvoorbeeld de curator en de museum- of 
tentoonstellingsarchitect maken bepalende keuzes binnen de “collaborative, 
collective, institutionalized, productive practice” die volgens Groys de norm van 
het actuele tentoonstellingsbedrijf geworden is. Groys beschrijft hoe in de 
feitelijke situatie talrijke actoren beslissingen maken die de uiteindelijke 
tentoonstellingsinstallatie bepalen. Deze gang van zaken maakt volgens Groys 
zowel het traditionele auteursconcept als de kritiek daarop al voorbijgestreefd: 
“The traditional sovereign authorship of an individual artist has in fact 
disappeared; hence, it really does not make much sense to rebel against this 
authorship. When confronted with an art exhibition, we are dealing with 
multiple authorship.” 113 Het is echter belangrijk om te blijven onderscheiden 
tussen de feitelijke acties van de actoren en de institutionele posities die de 
verschillende actoren daarbij innemen: niet met alle posities wordt immers 
artistiek auteurschap verbonden.114 Groys laat echter na dit belangrijk 

                                                            
112 ———, "Multiple Authorship," in The manifesta decade : debates on contemporary art exhibitions and 
biennials in post-wall Europe, red. Barbara Vanderlinden en Elena Filipovic (Cambridge (Mass.): MIT 
press, 2005). p. 97. Mijn cursivering. 
113 Ibid. p. 96. 
114 Voor een analyse van deze problematiek vertrekkend vanuit de vaststelling dat steeds meer 
kunstenaars werken maken die de vorm van een tentoonstelling aannemen, zie bijvoorbeeld Christian 
Besson, "Notes sur l'architexte," in L'art exposé : quelques réflexions sur l'exposition dans les années 90, sa 
topographie, ses commissaires, son public et ses idéologies, red. Bernard Fibicher (Sion: Musée cantonal des 
beaux-arts, 1995). Voor analyses van de introductie van de auteurscategorie voor curatoren, zie 
Nathalie Heinich en Michael Pollak, "From museum curator to exhibition auteur. Inventing a singular 
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onderscheid te maken waardoor zijn afkondiging van het einde van individueel 
auteurschap voorbarig wordt: 

 
If the choice, selection, and decision with respect to the exhibition of an 
object are also acknowledged as acts of artistic creation, then every individual 
exhibition is the result of many such processes, decisions, choices and 
selections. From this circumstance results multiple, disparate, 
heterogeneous authorship that combines, overlaps, and intersects such 
that it cannot be reduced to an individual sovereign authorship.115  
 

Immers, de auteursfunctie mag in de afgelopen decennia dan wel ook voor 
curatoren ingang gevonden hebben, dit betekent nog niet dat ook alle andere 
actoren betrokken in tentoonstellingsproducties auteurs geworden zijn. Het 
betekent evenmin dat aan tentoonstellingen vandaag algemeen een meervoudig 
auteurschap verbonden wordt. Sommige tentoonstellingen worden begrepen als 
werk van een curator-auteur, sommige tentoonstellingen als werk van een 
kunstenaar, en in andere tentoonstellingen blijven curatoren of scenografen als 
actoren gebonden aan de zeggingschap van de kunstenaar-auteur over de 
installatie van zijn werken. Precies omwille van het feit dat auteurschap niet 
gelijk is aan de agency van een actor in een concreet beslissingsproces, maar 
toegekend wordt op basis van ingestelde conventies, kan de figuur van de 
soevereine kunstenaar-auteur onverminderd blijven bestaan – ook wanneer 
tentoonstellingen vandaag veelal complexere producties geworden zijn, waarbij 
de samenwerking van talrijke actoren nodig is. 
 
Net als Groys begrijpt ook Jean-Marc Poinsot de tentoonstellingsconditie als 
een precaire situatie voor het auteurschap van de kunstenaar over zijn werk. Dit 
geldt volgens Poinsot in het bijzonder voor de hedendaagse kunst die in veel 
gevallen niet als oeuvre autonome maar slechts als oeuvre installé verschijnt.116 De 
precariteit schuilt volgens Poinsot in de mogelijkheid dat het museum het 
kunstwerk zou ‘archiveren’ en heropvoeren als betrof het wat Poinsot een 

                                                                                                                                             
position.," in Thinking about exhibitions, red. Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson en Sandy Nairne 
(London: Routledge, 1996). Søren Grammel, Ausstellungsautorschaft. Die Konstruktion der auktorialen 
Position des Kurators bei Harald Szeemann. Eine Mikroanalyse  (Frankfurt am Main: Revolver - Archiv für 
aktuelle Kunst, 2005). 
115 Groys, "Multiple Authorship." p. 97. Mijn cursivering. 
116 “On pourrait dire que les modalités d'apparition de l'oeuvre commencent à poser problème quand 
elles prennent la forme de l'exposition, c'est-à-dire d'une circonstance qui par son actualité, sa fugacité 
et malgré sa possible répétition semble transitoire et, par là, difficile à assimiler à une destination 
définitive et véritable de l'oeuvre.” Jean-Marc Poinsot, Quand l'oeuvre a lieu : l'art exposé et ses récits 
autorisés  (Genève: Mamco, 1999). p. 35. “Le terme d’oeuvre exposée est préféré à celui d’installation 
pour désigner une prestation où le dispositif de mise en vue importe”. Ibid. p. 52. 
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autonoom werk noemt. Bij deze mogelijke misvatting zou dan abstractie 
gemaakt worden van aspecten in de mise en vue inaugurale van het werk die echter 
tot het werk zelf behoren en daarom niet tot de historische contingenties van de 
eerste tentoonstelling herleid mogen worden.117 In de tentoonstelling als  
speelveld van meerdere en soms ook ongelijktijdige actoren is het volgens 
Poinsot cruciaal om de verschillen in beslissingsbevoegdheden te erkennen en te 
verduidelijken. Hij dringt er daarom niet alleen op aan dat musea de 
consequenties van dit uitgebreide werkbegrip in rekening zouden nemen.118 
Poinsot wijst ook op een reeks strategieën die hedendaagse kunstenaars 
ontwikkeld hebben om hun zeggingschap als auteurs over hun werk – welke 
tentoonstellingsmodaliteiten moeten tot het werk zelf gerekend worden – maar 
ook over de interpretatie van hun werk, te affirmeren. Kunstenaars als Carl Andre, 
Joseph Kosuth of Haim Steinbach ontwikkelen zogenaamde récits autorisés die 
hun werk begeleiden – installatievoorschriften, fotografische documentatie, etc. 
– om de controle over hun oeuvre exposée te bewaren. Niet zelden pogen deze 
récits autorisés echter meer dan alleen de materiële verschijningsvorm van het 
werk te controleren en voorzien ze ook in een apparaat van eigen concepten dat 
de interpretatie richt, of formuleren ze zelfs de intenties of de geautoriseerde 
interpretatie van de kunstenaar.119 
 
De institutioneel-theoretische benadering van het kunstenaarschap opent niet alleen een 
perspectief op de gesitueerdheid van de kunstenaar als een van de actoren in een institutioneel 
veld, een perspectief dat de macht van de kunstenaar-auteur relativeert. De benadering brengt 
ook in beeld hoe kunstenaars zich kunnen ‘wapenen’ in de wisselwerking met andere actoren: 
auteurschap wordt daarbij soms uitgebreid naar onderdelen van de tentoonstellingssituatie en 
zelfs van de kunsthistoriografie. De voorbereiding van een eigen kunstenaarsmuseum kan ook 
in deze context geïnterpreteerd worden. 

 

 

 

 
                                                            
117 “Les données propres à la mise en vue inaugurale de l’oeuvre ne forment pas ce que l’on appelle un 
contexte. Elle ne sont pas à considérer comme des données extérieures, (...), [elles] sont internes au 
signe artistique.” Ibid. p. 37. 
118 “[L]e nouveau musée s’attache plus à préserver quelques unités de discours avec les preuves de leur 
intégrité qu’à donner à saisir l’effet du temps dans une prédation échantillionaire.” ———, "La 
transformation du musée à l'ère de l'art exposé," Traverses, nr. 36 (1986). p. 49. 
119 ———, Quand l'oeuvre a lieu : l'art exposé et ses récits autorisés. pp. 197-302. Zie ook Joseph Kosuth, 
"Intention(s)," The Art Bulletin LXXVIII, nr. 3 (1996). 
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A| 4: Paradox van de doorwerking van kunstenaarsmythe 
en auteurskritiek 

 
De monografische benadering en zelfs ook de kunstenaarsmythe blijken te 
overleven ondanks de theoretische bijdragen tot een demythificatie van het 
kunstenaarschap en de deconstructie van het auteurssubject in het bijzonder. 
Een advertentie voor een Luc Tuymans-tentoonstelling verschenen in het 
Artforum-zomernummer van 2010 illustreert deze paradoxale doorwerking van 
de monografische formats en de mythologisering van het kunstenaarschap.  
(fig.1) De tentoonstelling in kwestie betreft een toerende solo show geproduceerd 
door het SFMOMA en het Wexner Center for the Arts die in de zomer van 
2010 het Dallas Museum of Art aandeed.  

In de advertentie staan de naam van de kunstenaar en een paginagrote 
foto van de schilder rechtopstaand in een wat armoedige werkplek centraal. Op 
de foto staat in de hoek links een eenvoudige kachel, rechts liggen verftubes en 
een hoop doeken waarvan het onduidelijk is of ze studies zijn, werken of afval. 
De muur is bedekt met verfvlekken en door een venster rechts stroomt 
overvloedig daglicht de ruimte binnen. Doordat het de foto overbelicht, zien we 
niet wat zich buiten het atelier bevindt en wordt het atelier ook niet op een 
specifieke plek in de historische wereld gesitueerd. Evenmin zien we wat 
Tuymans ziet: hij kijkt in een voor ons onpeilbare verte, of staart gewoon ‘in 
zichzelf’. Terwijl de foto voor ons wel een toegang tot de intieme plek van de 
artistieke creatie die het kunstenaarsatelier forceert en het verlangen inwilligt om 
de aanblik van het atelier en van de kunstenaar te kunnen zien, worden we nu 
geconfronteerd met een volgende grens: in de schelp van het kunstenaarsatelier 
werpt zich het lichaam van de kunstenaar als een volgende schelp op. Wat gaat 
er om binnenin de kunstenaar? Wat is het dat de kunstenaar kan zien in de witte verte 
waar wij niet langer iets kunnen zien? Fotografische studioportretten zoals dit die de 
kunstenaarsmythe bespelen, schrijven zich naadloos in de beeldtraditie van het 
studioportret in.  

Precies omwille van zijn perfecte overeenstemming met het genre is 
Tuymans’ foto in de advertentie opmerkelijk. Ten eerste lijkt deze conventionele 
afbeelding in tegenspraak met de hoge graad van self-criticality die zowel 
hedendaagse kunstenaars als museuminstellingen kenmerkt sinds de 
institutionele kritiek van de jaren ’70. Ten tweede is dit beeld opmerkelijk 
omwille van het feit dat er, in tegensteling tot de kritische dimensie die 
Tuymans’ geschilderde beelden doorgaans toegeschreven worden, geen kritisch 
bewustzijn over de conventionele afbeelding van kunstenaars uit blijkt, tenzij net 
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een bewust gebruik van dit beeldcliché. Tuymans’ keuze om dit beeld als poster 
voor de tentoonstelling te gebruiken is een ambigu gebaar dat misschien via 
hyperstereotypering kritisch de vinger lijkt te willen leggen op de mythes 
waardoorheen ook hedendaagse kunstenaars nog benaderd worden. Maar het 
laat Tuymans tegelijk ook toe om zich via de mythe als kunstenaar, en meer 
bepaald als schilder, te affirmeren. Met deze beeldkeuze kunnen Tuymans, maar 
ook de instellingen die de monografische tentoonstelling organiseren en andere 
stakeholders, zich kritisch tonen ten aanzien van de kunstenaarsmythe en 
tegelijk haar appeal instrumentaliseren. 

 

4.1 De doorwerkende mythe volgens de verschillende 
auteurskritieken 

De mythe van het kunstenaarschap en het monografisch perspectief blijven 
doorwerken bij kunstenaars, in de museumwereld, in de kunsthistoriografie en –
kritiek en bij het brede publiek, maar de demythificerende arbeid van de 
verschillende auteurskritieken heeft wel een nieuwe conditie voor het bestaan 
van de mythe en voor monografische benaderingen teweeggebracht. De 
kunstenaar/held/genie/auteur is niet verdwenen, maar zijn constitutie is 
zichtbaarder geworden voor alle betrokkenen in de kunstwereld. Het 
geaccumuleerde effect van de demythificatie van het auteurschap is een 
helderder beeld van de processen waarin de kunstenaar-auteur geconstrueerd 
wordt als een effect van de gevestigde voorstellingen en institutionele praktijken.  

De paradoxale doorwerkingen na de theoretische deconstructies hoeven 
niet te verbazen. In Le mythe, aujourd’hui, toonde Roland Barthes zich al sceptisch 
over de doeltreffendheid van de contemporaine mythologische analyse als 
strategie om de mythe te breken: het beste wapen tegen de mythe was wellicht 
niet een deconstruerende analyse van de manier waarop de mythe de 
werkelijkheid vervormt en ideologische concepten naturaliseert, maar een 
tweede en artificiële mythificering van de mythe.1 De hardnekkigheid van 
mythes kan volgens Barthes’ mythebegrip begrepen worden als een gevolg van 
de dubbele dimensie van de mythe als ‘parole’, taal-in-gebruik, en als ideologie.2 
In de traagheid van de taal enerzijds en in de functie van de mythe met haar 
vermogen om een institutionele ideologie te naturaliseren, liggen redenen voor 

                                                            
1 “A vrai dire, la meilleure arme contre le mythe, c’est peut-être de le mythifier à son tour, c’est de 
produire un mythe artificiel: et ce mythe reconstitué sera une véritable mythologie. Puisque le mythe 
vole du langage, pourquoi ne pas voler le mythe?” Roland Barthes, "Le mythe, aujourd'hui," in 
Mythologies (Sueil, 1957). p. 209. 
2 “Le mythe est une parole”.  Ibid. p. 179. 
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haar voortbestaan. Ook de kritische analyses van het auteurschap door Foucault 
en door de institutionele kunsttheorie bieden elk perspectieven waarbinnen het 
voortbestaan van de mythe, ondanks deze kritieken zelf, begrepen kan worden.3 

De functies die de kunstenaarsmythe vervult en waarin een verklaring 
voor haar doorwerking ligt, situeren zich zowel binnen als buiten het 
kunstsysteem. De kunstenaarsmythe kan functioneel zijn voor allerlei 
commerciële belangen of voor lokalistische of nationalistische 
identiteitsconstructies, maar vooral biedt de mythe van het kunstenaarschap een 
antwoord op een breed maatschappelijk verlangen. De ideologie van de 
mogelijkheid van een gelukte subjectiviteit appelleert aan een collectief 
verlangen dat het opgeven van het gemythologiseerde kunstenaarschap mee 
afremt. De kunstenaar functioneert als model voor het moderne subject.4 Ik 
beperk me in wat volgt echter tot enkele verklaringen van de doorwerkende 
mythe die met het kunstsysteem zelf verband houden. 

 
Traagheid van de taal en van de geïnstitutionaliseerde formats 

Eigentijdse mythes mogen dan wel niet ‘in extenso’ verschijnen, in de vorm van 
stereotypische formuleringen, verdichtingen uitgezaaid in het brede taalgebruik, 
kan de mythe des te beter overleven. In Mythologie aujourd’hui dringt Barthes aan 
op een verschuiving van de mythologische analyse naar een kritisch onderzoek 
van de graden van “densité phraséologique” in de taal.5 Taal en cultuur in het 
algemeen hebben niet alleen een dikte en een dichtheid, maar ook een traagheid 
die alvast een eerste verklaring levert voor de doorwerking van de mythe. De 
woorden- en beeldenschat die gemeenlijk gebruikt wordt om over kunstenaars te 
spreken, ze voor te stellen, verdwijnt niet zomaar door de ideologische 
geladenheid ervan aan te wijzen.  

                                                            
3 Over de terugkeer van het (kunstenaars)subject, zie ook Eugen Simion, The Return of the Author  
(Evanston, Illinois: Northwerster, 1996). William Irwin, The death and resurrection of the author?  
(Westport (Conn.): Greenwood press, 2002). Enkele essays in: Charles G. Salas, red. The life & the work 
: art and biography (Los Angeles: Getty Research Institute, 2007). Jacques Rancière, "Auteur mort ou 
artiste trop vivant? (Avril 2003)," in Chronique des temps consensuels, red. Jacques Rancière (Seuil, 
2005); Rosalind Krauss, "Who comes after the subject?," in The life & the work : art and biography, red. 
Charles G. Salas (Los Angeles: Getty Research Institute, 2007); Sabine Fastert, Alexis Joachimides en 
Verena Krieger, reds., Die Wiederkehr des Künstlers. Themen und Positionen der aktuellen 
Künstler/innenforschung, Kunst-Geschichte-Gegenwart (Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2011); 
Isabelle Graw et al., Art and subjecthood : the return of the human figure in semiocapitalism  (Berlin: 
Sternberg Press, 2011). 
4 Zie Nathalie Heinich, L'élite artiste : excellence et singularité en régime démocratique, Bibliothèque des 
sciences humaines (Paris: Gallimard, 2005). 
5 Roland Barthes, "La mythologie aujourd'hui," in Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV (1984), 
red. F.W., Points essais (Paris: Editions du Seuil, 1971). 
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Deze traagheid beperkt zich niet tot de fraseringen en beelden waarmee 
kunstenaars besproken en voorgesteld worden maar strekt zich ook in ruimere 
zin uit tot de institutionele praktijken van het kunstbedrijf en de 
kunsthistoriografie. Het voortbestaan van de kunstenaarsmythe wordt meer 
bepaald ook gedragen door de genres van de kunstenaarsmonografie, 
monografische tentoonstellingen en musea. De categorie van de individuele 
auteur blijft de basis voor de organisatie van het virtueel archief van de 
kunstgeschiedenis. Ook als de substantie van de kunstenaar-auteur door de 
theoretische deconstructies opgelost lijkt, blijft de kunstenaarsfiguur bestaan als 
effect van de nog maar weinig veranderde institutionele ‘mallen’ die de kunst en 
kunstenaars ‘formatteren’. 

 
Interiorisering en verwerking van mythe, kritiek en monografische formats  

De figuur van de kunstenaar-auteur overleeft niet alleen in de omgang van de 
artworld met kunstenaars en kunstwerken, maar ook in de manier waarop 
kunstenaars zelf de mythe van het kunstenaarschap en de ermee verbonden 
concepten geïnterioriseerd hebben enerzijds, en kritisch verwerken anderzijds.6 
Dit wordt ook duidelijk wanneer we de reactie van kunstenaars nagaan op het 
ingang vinden van het volledige oeuvre als evaluatieformat. In de loop van de 
negentiende eeuw werd de kritische evaluatie, en dus de reputatie, van een 
kunstenaar op de evaluatie van zijn gehele productie gegrond in plaats van op 
individuele werken die al dan niet de kwaliteit van een meesterwerk konden 
bereiken (zie bespreking van de kunstenaarsmonografie in 1.2). De betekenis 
van een individueel werk werd nu ook steeds minstens gedeeltelijk een functie 
van de positie van dit werk binnen het volledige oeuvre van een kunstenaar. Met 
die wijzigende kritisch-historiografische omgeving hebben kunstenaars vanaf de 
negentiende eeuw ook hun ideaalvoorstellingen bijgesteld: ze hebben de 
“gedachte dat het 'eigenlijke' voorwerp van het begrijpen en waarderen van 
kunst het gehele oeuvre is” overgenomen en geïnterioriseerd, ze hebben een 
oeuvrebesef ontwikkeld en er hun praktijk op afgestemd.7 Ze weten dat al wat 
ze maken bij de evaluatie van hun oeuvre en dus van hun betekenis als 
kunstenaar meegerekend zal worden. Kunstenaars werken bewust aan een 
oeuvre en vatten hun productie minstens gedeeltelijk op als een meta-werk. Ze 

                                                            
6 Zie onder meer Frank Reijnders, "Het soevereine kunstenaarschap. Kanttekeningen bij een mythe. 
Over Camiel van Winkels De mythe van het kunstenaarschap," De Witte Raaf, nr. 131 (2008). Julia 
Gelshorn, "Creation, Recreation, Procreation: Matthew Barney, Martin Kippenberger, Jason Rhoades, 
and Paul McCarthy," in The fall of the studio : artists at work, red. Wouter Davidts en Kim Paice 
(Amsterdam: Valiz, 2009); Beatrice von Bismarck, Auftritt als Künstler  (Köln: Walter König, 2010).  
7 Bart Verschaffel, "Kunstenaar zijn is ook een kunst. Over het 'eerste werk' en het 'oeuvre'," De Witte 
Raaf, nr. 140 (2009). p. 2 
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evalueren hun korte termijnintenties en -resultaten ook steeds binnen het lange 
termijnperspectief van een persoonlijk artistiek project en een oeuvre.8 Maar 
vooral gaat het naar buiten brengen van kunstwerken voor kunstenaars gepaard 
met een zorg voor het zich ontwikkelende oeuvre dat, zoals Bart Verschaffel 
stelt, zich opbouwt terwijl het in de spiegel kijkt.9 “De naïeve en 'natuurlijke' 
notie van het oeuvre als 'totale productie' of als een persoonlijke geschiedenis is 
gemuteerd tot een regulatief begrip en tot een format van artistieke productie.”10  

Veel hedendaagse oeuvres zijn als een overkoepelend artistiek project 
ontwikkeld, als het ene werk van de kunstenaar waar afzonderlijke werken 
slechts fragmenten van zijn. De verschuiving van het oeuvre van een historisch-
kritisch format dat post factum toegepast wordt naar een werkformat, maakt 
dus ook dat het fragmentkarakter van individuele kunstwerken ten opzichte van 
de respectievelijke oeuvres waar ze toe behoren gaat wijzigen. Een groot deel 
van de hedendaagse praktijk beoogt immers niet langer het maken van een op 
zichzelf staand ‘meesterwerk’ maar het onderzoeken van een problematiek 
binnen de ruimte van een individueel oeuvre. Ook werken van Vermeer, Matisse 
of Barnett Newman winnen zeker een bepaalde extra betekenis wanneer ze 
binnen de totale productie van elk van deze kunstenaars beschouwd worden, 
maar de appreciatie van Gezicht op Delft, van L’atelier Rouge of van Vir Heroicus 
Sublimus is niet afhankelijk van een vertrouwdheid met het individuele artistieke 
project, met het oeuvre van deze schilders. Dit geldt veel minder voor werken 
van bijvoorbeeld Daniel Buren of Marcel Broodthaers, of voor een video als 
Railings (2005) van Francis Alÿs waarin Alÿs te zien is terwijl hij tijdens een 
wandeling een stok over het voorbijschuivende hekwerk in een Londense 
residentiële wijk laat ratelen, etc. Begrijpen dat Burens geschilderde 
strepenpatroon slechts een middel is om in situ aspecten van het institutioneel 
apparaat dat kunst kan laten verschijnen te markeren; de dikte aan betekenissen 
van Broodthaers’ mosselschelpen begrijpen; of een begrip van het ironisch-
kritisch register dat Alÿs in zijn opvoeringen van vruchteloos werk bespeelt en 
daarbij tegelijk maatschappelijke kwesties adresseert – dit alles veronderstelt een 
zekere vertrouwdheid met meer werk van elk van deze kunstenaars. Voor hun 

                                                            
8 Paisley Livingston, Art and intention : a philosophical study  (Oxford: Clarendon press, 2005). p. 209. 
Livingston maakt duidelijk dat het beheren van een oeuvre inderdaad een intentioneel project is. 
Volgens Livingston moeten deze intenties en doelstellingen bovendien mee geëvolueerd kunnen 
worden bij de beoordeling van de artistieke prestaties. 
9 Bart Verschaffel (2007). Symposium 'Het oeuvre van de kunstenaar: van kunsthistorisch begrip tot 
artistiek project'. Voor een lacaniaanse interpretatie van het oeuvreconcept en de spiegelmetafoor, zie 
Marc Verminck, Als een gebroken spiegel : psychoanalytische beschouwingen over het kunstenaarsoeuvre  
(Gent: A&S/books, 2007). 
10 Bart Verschaffel (2007). Symposium 'Het oeuvre van de kunstenaar: van kunsthistorisch begrip tot 
artistiek project'. 
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betekenis steunen deze individuele werken steeds al op hun oeuvrecontext, op 
een begrip van het individuele artistieke project waarin ook de artists’ writings 
vaak een cruciale rol spelen. Als Daniel Buren nu opmerkt dat de verzamelde 
productie van een kunstenaar steeds al naar de beoordeling als oeuvre streeft, 
“jugement auquel cette oeuvre de toute façon aspirait, ayant été uniquement 
conçue – volontairement ou non – en vue de ce rassemblement final”, hangt aan 
het onderscheid tussen “volontairement ou non” als oeuvre ontwikkelde 
artistieke producties een hele inzet vast.11 Dat onderscheid bepaalt immers de 
mate waarin de monografische tentoonstelling en haar oeuvreconstructie al dan 
niet ook een kritische herbeschrijving van een artistieke productie inhoudt. 

Kris en Kurz hebben de “enacted biography” als mogelijke verklaring van de 
gelijklopende topoi in kunstenaarslevens aangewezen. Dat kunstenaars werkelijk 
onbewust een kunstenaarsleven gaan leiden doordat ze zich de topoi van de 
kunstenaarslegende onbewust eigen maakten is alvast minder zeker dan dat ze 
bij representaties van hun eigen leven wel gevoelig zullen zijn voor de betekenis 
van bepaalde feiten in het licht van de kunstenaarsmythologie.12 Kunstenaars 
hebben door de geschiedenis heen de mythologie van het kunstenaarschap 
binnen en buiten hun werk aangehaald, zowel affirmatief als ironisch-kritisch. In 
1991 zei Martin Kippenberger in een interview: “Hör mal, ich kann mir doch 
nicht jeden Tag ein Ohr abschneiden, van Gogh hier machen, oder Mozart hier 
machen, oder die Kugel da wälzen. Es ist eh schon anstrengend genug …”13 
 
Functie van de mythe voor het innemen van de kunstenaarspositie 

De auteurskritieken hebben een afstand zichtbaar gemaakt tussen het empirisch 
individu en de symbolisch-institutionele positie die dit individu kan innemen, en 
tussen het empirisch individu dat werk produceert en de figuur van de 
kunstenaar-auteur die op basis van de interpretatie van een oeuvre 
geconstrueerd wordt. Het bewustzijn van deze afstand is daarmee scherp 
toegenomen, maar dit neemt niet weg dat de positie van kunstenaar 
onverminderd door individuen ingenomen wordt, zelfs al kan deze 

                                                            
11 Daniel Buren, "Fonction du Musée," in Les écrits (1965-1990), red. Daniel Buren, Jean-Marc Poinsot en 
Marc Sanchez (Bordeaux: CAPC, (1970) 1991). p. 171. 
12 Greg M. Thomas stelt dat kunstenaars, onder invloed van de biografie als primaire kunsthistorische 
methodologie in negentiende-eeuws Frankrijk, “acted out in various ways the lives that biography 
expected of them. Biography thus evolved from a mode of historical analysis to a mode of 
contemporary analysis, and ultimately to a mode of actual practice.” Greg M. Thomas, "Instituting 
genius: the formation of biographical art history in France," in Art history and its institutions : foundations 
of a discipline, red. Elizabeth Mansfield (London: Routledge, 2002). p. 261. 
13 Geciteerd in: Peter-Klaus Schuster, red. Unsterblich! Der Kult des Künstlers [tentoonstellingscatalogus] 
(Berlin/München: Staatliche Museen zu Berlin/Preussischer Kulturbesitz/Hirmer, 2008). pp. xvi-xvii. 
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performatieve act nooit een volle identificatie worden en kunnen de 
auteurspositie en het empirisch individu nooit volledig samenvallen. Na de 
kritieken van het auteurschap kan men niet langer kunstenaar zijn maar alleen nog 
als kunstenaar verschijnen. Deze identiteitscrisis bestaat natuurlijk al langer dan de 
theoretische uitwerking van de auteurskritiek. Zowel voor als na de 
demythificatie van de kunstenaar-auteur is de identiteit van kunstenaar 
performatief verworven: door kunstenaar te spelen, door herhaaldelijk de pose 
van ‘de kunstenaar’ aan te nemen wordt iemand kunstenaar. Nieuw is dat deze 
performatieve identificatieprocessen van een toegenomen luciditeit vergezeld 
gaan: kunstenaars kunnen niet langer de rol van kunstenaar spelen zonder het 
performatieve karakter ervan te ontkennen, zodat ‘kunstenaar zijn’ getekend is 
door een existentieel tekort. “Much of the art produced during the last two 
decades”, schrijft Craig Owens in de jaren ’80, “has been concerned simply to 
register the disappearance of the figure of the author.”14 

Het performatief karakter van het kunstenaarschap is door de 
institutionele theorie en in artistieke praktijken blootgelegd, maar dit heeft niet 
tot een volledige demythificatie van het kunstenaarschap geleid. Zelfs als de 
heldere en relativistische formuleringen van de institutionele theorie de 
tussenkomst van de kunstenaarsmythe in het creatieproces van kunst lijkt uit te 
sluiten, hebben verschillende theoretici betoogd dat de kunstenaarsmythe 
precies onmisbaar is voor de articulatie en de legitimatie van de institutionele 
positie van de kunstenaar. In Auftritt als Künstler vat Beatrice von Bismarck het 
kunstenaarschap op als een performance in het institutionele veld van de 
kunstwereld: eine Rollenübernahme als Künstler.15 Een fundamenteel uitgangspunt 
voor von Bismarck is dat al wie de ‘voorstelling bijwoont’ deel heeft in de 
modellering van de rol en in de formulering van het script van het 
kunstenaarschap. Bijgevolg wordt de rol van de kunstenaar voortdurend 
geschreven in een onderhandeling tussen bestaande, publieke voorstellingen van 
‘de’ kunstenaar en nieuw opgevoerde beelden:  

Für jede Konstitution von Künstlerschaft spielen bereits bestehende 
Vorstellungen davon, was ein Künstler in Verhältnis zu wem oder was 
ist oder macht hinein – langjährig tradierte und bewährte, daraus 
abgeleitete, fragmentierte und neu zusammen gestellte, veränderte oder 
verschobene.16 

                                                            
14 Craig Owens, "From Work to Frame, or, is There Life After "The Death of the Author"?," in Beyond 
Recognition: Representation, Power, and Culture, red. Scott Bryson et al. (Berkeley / Los Angeles / Oxford: 
University of California Press, 1992). p. 123. 
15 Bismarck, Auftritt als Künstler. 
16 Ibid. p. 8. 
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Der Auftritt der Künstler vollzieht sich als identitärer Prozess, der 
eigen- und fremdproduzierte Bilder gegeneinander abgleicht, sie in die 
jeweils prägenden historischen Kontexte verwebt und deren 
Anforderungen anpasst. Kenzeichnend für diese Formationsverläufe ist, 
dass sich in ihrem Netzwerk, einem grundierende Muster gleich, mit 
grosser Konstanz Topoi eines überzeitlichen, mythisch naturalisierten 
(und darin nahezu ausnahmslos männlich bestimmten) Künstlerbildes 
bis heute abzeichnen.17  

Volgens von Bismarck kan de performatieve inname van de kunstenaarspositie 
niet zonder een achtergrond van topoi waarin het mythisch genaturaliseerde 
beeld van de kunstenaar levendig gehouden wordt. De kunstenaarsmythe 
overleeft als deel van het script dat uitmaakt wat een kunstenaar is. We kunnen 
het kunstenaarschap opvatten als tegelijk een positie die ingenomen wordt (de 
positie van de degene die de werken signeert) en als een identiteit die 
performatief verworven wordt, waarbij deze performance de mobilisatie van 
verscheidene aspecten van de kunstenaarsmythe vereist. 

Ook Bart Verschaffel onderscheidt een wijdverspreide doorwerking van een 
mythische en romantische opvatting van de kunstenaar die paradoxaal naast de 
institutionele kunstopvatting bestaat. In het essay Kunstenaar zijn is ook een kunst 
wijst hij aan hoe het model van het kunstenaarschap dat door de institutionele 
kunsttheorie geïmpliceerd wordt, geen antwoord heeft voor de vragen hoe men 
kunstenaar wordt en wat het betekent om kunstenaar te zijn.18 Deze 
merkwaardige theoretische blinde vlek opent een venster voor de persistentie 
van de regressieve romantische theorieën die het kunstenaarschap naturaliseren 
en die kunstenaars van een legitimatie kunnen voorzien om de geprivilegieerde 
positie van kunstenaar te claimen. Volgens de institutionele theorie is de claim 
kunstenaar te zijn alleen ingedekt door het feit dat men de positie van 
kunstenaar blijkt ingenomen te hebben en dat men als kunstenaar functioneert. 
Op de basis van welk verschil echter kan iemand beweren aanspraak te kunnen 
maken op deze positie van kunstenaar? Volgens de theorie heeft deze claim 
geen grond zodat eender welke legitimatie voor deze claim een excuus wordt. 
Bijgevolg moet aan de basis van een artistieke praktijk een moment van 
onrechtmatige toe-eigening liggen dat intrinsiek is voor de performativiteit van 
elke zelf-presentatie. “Ieder die begint met zichzelf ‘kunstenaar’ te noemen en 
kunst te maken, is een usurpator en een bedrieger die doet alsof, en hoopt dat 

                                                            
17 Ibid. p. 8. 
18 Verschaffel, "Kunstenaar zijn is ook een kunst. Over het 'eerste werk' en het 'oeuvre'." 
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de anderen erin trappen”.19 Dit usurpatiemoment duurt totdat de kunstenaar er 
in geslaagd is om voldoende kunstwerken te maken en zo voldoende 
bewijsmateriaal te verzamelen dat hij een kunstenaar is. In tussentijd kunnen 
kunstenaars toevlucht nemen in de romantische kunstenaarsopvatting die wel 
een oplossing voor de blinde vlek van de institutionele leer biedt door te stellen 
dat iemand de rol van kunstenaar kan spelen omdat hij van nature kunstenaar is. 
‘Het’ hebben moet dan de claim op de positie van kunstenaar legitimeren. Een 
aangeboren talent waarvan jeugdwerk getuigenis kan afleggen, voorziet dan in 
het verschil waarop het recht om kunstenaar te zijn kan gronden. Verschaffel 
toont aan hoe ook hedendaagse kunstenaars naar hun eerste werken uit de 
kindertijd verwijzen, nog geproduceerd buiten enig besef van de institutionele 
kunstwereld, om hun uitzonderlijk talent te bewijzen en te suggereren dat hun 
kunstenaarschap aan de institutionele werkelijkheid voorafgaat.  

Het gebruik van dergelijke alibi’s is een typische kant van het omgaan met de 
theoretische onzekerheid over ‘kunstenaar worden.’ Soms maken beginnende 
kunstenaars hun existentiële twijfels over hun kunstenaarschap ook productief 
in kunstwerken waarin precies het usurpatiemoment en de maskerade van het 
kunstenaarschap gethematiseerd worden. Verschaffel verwijst naar enkele 
vroege werken van Jan Fabre waarin Andersens sprookje van de Nieuwe Kleren 
van de Keizer verwerkt wordt. Beatrice von Bismarck heeft een ensemble vroeg 
werk van Bruce Nauman in hetzelfde licht geïnterpreteerd. In werken als The 
True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths (Window or Wall Sign) (1967), 
Bound to Fail uit de reeks Eleven Color Photographs (1966-67/1970) en Wax 
Impressions of the Knees of Five Famous Artists (1966) maakt Nauman volgens von 
Bismarck representaties van de mythische kunstenaar om zijn eigen 
kunstenaarschap als maskerade op te voeren in een spel van verhullen en 
openbaren.20 Von Bismarck maakt een analogie met Joan Riviere’s begrip van 
womenliness als masquerade. De Britse psychoanalytica beschrijft hoe 
vrouwelijkheid een masker wordt dat (geëmancipeerde) vrouwen opzetten als 
hun ‘mannelijkheid’ dreigt blootgelegd te worden.21 In 1970 verklaarde Nauman 
dat voor hem de centrale vraag in de jaren ’60 geweest was om uit te zoeken of 
hij werkelijk een professioneel kunstenaar was: “I suppose, it’s the normal 
artist’s paranoia and that is more or less the way I felt at the time, kind of cut 

                                                            
19 Ibid. p. 2. 
20 Bismarck, Auftritt als Künstler. pp. 67-86. 
21 Joan Riviere, "Womanliness as "Masquerade" (1929)," in (Mis)reading Masquerades, red. Frédérique 
Bergholtz en Iberia Pérez (Berlin: Revolver, 2010). Zie ook Judith Butler, "Lacan, Riviere, and the 
Strategies of the Masquerade," in (Mis)reading Masquerades, red. Frédérique Bergholtz en Iberia Pérez 
(Berlin: Revolver, 2010). 
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off, just not knowing how to proceed at being an artist.”22 Von Bismarck 
beschouwt de maskerade als ‘true artist’ van de vroege Nauman als precies het 
platform dat hem toeliet om professioneel kunstenaar te worden.23 Wellicht is 
Marcel Broodthaers het meest expliciete geval van een theatralisering van de 
usurperende toegang tot het kunstenaarschap. Broodthaers becommentarieerde 
zijn omslag van een ‘carrière’ als dichter naar die van kunstenaar immers met de 
opmerking dat ook hij wou proberen of hij niet “quelque chose d’insincère” kon 
maken. 
 
Het oeuvre-essay als resterende overzichtsbenadering 

Het monografisch perspectief heeft in de afgelopen halve eeuw mogelijks aan 
belang gewonnen doordat verschillende andere voorheen frequent gebruikte 
schema’s om de veelheid van de artistieke productie te duiden ook ondergraven 
zijn. Klassieke schema’s die de kunst bijvoorbeeld beschrijven in termen van 
opgang en verval, in termen van stijlperiodes of in termen van 
mediumspecifieke ontwikkeling zijn net zo goed als de monografische schema’s 
theoretisch gedeconstrueerd geworden. Daarbovenop blijken ze in veel gevallen 
ook nog maar weinig bruikbaar om de naoorlogse kunstproductie te beschrijven 
en te interpreteren. De hedendaagse kunstproductie deelt nog maar in erg 
beperkte mate een gemeenschappelijk programma of een kunstbegrip. Dat 
kunstenaars zelf de problematiek formuleren waarrond ze in hun werk willen 
werken is vandaag bijna de norm. De monografische benadering laat dan precies 
wel toe om de individuele posities en het persoonlijk onderzoek van kunstenaars 
nog te beschrijven en orde te brengen in de veelheid.24 

De vorm waarin de monografische benadering de afgelopen decennia 
opgang maakt blijkt niet de traditionele leven-en-werk-kunstenaarsmonografie, 

                                                            
22 Willoughby Sharp: Bruce Nauman Interview, in: Arts Magazine, March 1970, Volume 44, Issue 5, pp. 
22-27. p. 25, geciteerd in: Bismarck, Auftritt als Künstler. p. 86. 
23 “[A]ls Nauman im demselben Jahr die selbstbezügliche Arbeitsweise abbricht, ist ihm die Maskerade 
als “wahrer Künstler” zur Platform seiner künstlerischen Professionalisierung geworden.” Ibid. p. 86. 
24 Ook Harald Szeemanns begrip van de Individuelle Mythologie kan hiermee in verband gebracht 
worden. Szeemann gebruikte het eerst in 1963 voor het werk van Etienne Martin gebruikt en hanteerde 
het ook als insteek voor een deeltentoonstelling op documenta 5. “Etienne-Martin hat sein Oeuvre fern 
dem heutigen Kunstbetrieb geschaffen – ein einzighartiges, aber komplexes Werk von plastischer 
Wucht und hermetischer Aussage. Etienne-Martin ist Bildhauer und Alchimist in einem, Schöpher 
seiner eigenen Mythologie. Seine Skulpturen sind in erster Linie mit Leidenschaft angegangene und zur 
Form geführte Holz-, Stein- und Gipsklötze. Dieser Impetus des handwerklichen und zugleich 
schöpferischen Aktes, die Kraft dieser Bildhauerpranke wird jedoch gelenkt und geleitet durch ein 
äußerst sensibles und feinabgestimmtes egozentrisches Symbol- und Analogiedenken aus dem 
Reichtum seiner eigenen Erfahrungswelt. Diese martinische Mythologie ist an und für sich schon 
geformtes Kunstwerk, ein Welt fur sich, in der Geschaffenes und noch zu Schaffendes (…) zu 
platischem Ausdruck gebracht werden.” Harald Szeemann, "Etienne-Martin," in Individuelle 
Mythologien, red. Harald Szeemann (Berlin: Merve, 1985). P. 51. 
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maar het essay waarin een oeuvre geïnterpreteerd wordt. “Dans le genre de 
l’essai, plus fluide, [la monographie d’artiste] connaît un renouvellement et un 
élargissement, après la critique de la notion d’auteur par les sciences humaines 
dans les années 1970.”25 Over Rémi Lubrusses monografie Miró die zijn achttien 
pagina’s tellend leven slechts als een appendix toevoegt aan zijn essay over 
Miró’s oeuvre schrijft Laurence Dorléac: “Si l’oeuvre est au centre, au détriment 
de la biographie ordinaire de l’artiste considérée comme sans intérêt, c’est que 
l’on s’est habitué à penser l’auteur comme agi et finalement dépassé par son 
oeuvre”.26 

 

4.2 Doorwerking van de kunstenaarsmythe en van de auteurskritiek 
in kunstenaarsmusea 

Ook uit de oprichtingen van nieuwe kunstenaarsmusea blijkt de blijvende 
prominentie van het monografisch perspectief, al tekent zich in de 
kunstenaarsmusea ook een doorwerking van de auteurskritieken af. In de 
kunstenaarsmusea zijn uiteenlopende monografische benaderingen te herkennen 
die met de verschillende opvattingen van de auteursfiguur die in de 
auteurskritiek onderscheiden worden, overeenstemmen. De kunstenaar wordt er 
als auteur neergezet door zijn werk aan de hand van een representatieve 
oeuvreverzameling te presenteren en te interpreteren. De kunstenaar wordt er 
echter typisch ook biografisch geschetst als historisch individu. Op het 
overbrengen van een biografische lectuur van het werk zelf zijn 
kunstenaarsmusea zelden gericht, maar het globale interpretatief schema om 
leven en werk op elkaar te betrekken en om de auteur aan het historisch individu 
gelijk te stellen is nooit veraf. De figuur waarlangs het historisch individu en de 
auteur op de meest vanzelfsprekende wijze aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden, is die van de kunstenaar als individuele maker van het werk, een figuur 
die in kunstenaarsmusea opgeroepen wordt door de aandacht voor het 
werkproces en de werkplek.  

Kunstenaarsmusea zijn slechts een van de verschillende monografische 
dispositieven waarin de kunstenaar-auteur geconstrueerd wordt, maar deze 
constructie staat nooit volledig los van de constructies van de kunstenaar in 
andere dispositieven: biografieën, oeuvrecatalogi en kunstenaarsmonografieën 
maar ook retrospectieve tentoonstellingen en kritische besprekingen. Zo zijn de 

                                                            
25 Sylvie Aubenas et al., "La monographie d'artiste: une contrainte, un modèle, un schéma adaptable?," 
Perspective, nr. 4 (2006). p. 504. 
26 Laurence Bertrand Dorléac, "Le sujet dans l'histoire," Perspective, nr. 4 (2006). p. 4. 
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traditioneel biografisch georiënteerde gemusealiseerde woningen van schrijvers 
en kunstenaars, waarin de evocatie van schrijver of kunstenaar onder meer 
gebeurt doorheen objecten en plekken die met zijn biografie verband houden, in 
belangrijke mate afhankelijk van een vooronderstelde vertrouwdheid van de 
bezoekers met het leven van de gememorialiseerde auteur. Als directeur van het 
Maison de Balzac in Parijs heeft Yves Gagneux beschreven hoe dit 
schrijvershuis vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn museale presentatie 
heeft moeten aanpassen. Bezoekers blijken niet langer vertrouwd met het leven 
van Balzac, waardoor de uitgestalde objecten en portretten hun betekenis 
verliezen: “le modèle précédent [biographique], longtemps efficace, a atteint ses 
limites et ne convient plus nécessairement aux visiteurs. (…) La relation cultuelle 
ne s’établissant pas sans un niveau minimal de connaissances, le modèle du 
pèlerinage ne fonctionne plus.” 27 Gagneux voert twee redenen aan voor de 
slijtage van dit biografisch museummodel. Ten eerste is het publiek ten gevolge van de 
algemene toename van het museumbezoek vanaf de jaren ’80 sterk verbreed. 
Ten tweede wijst Gagneux op de doorwerking van de auteurskritiek in het 
literatuuronderwijs die maakt dat leerlingen nog wel het werk van de grote 
auteurs lezen, maar hun levens niet meer kennen, “[l]e principe selon lequel la 
vie explique l’oeuvre étant abandonné”.28 De overwegende biografische 
gerichtheid mag in schrijvers- of kunstenaarshuismusea dan wel afnemen, de 
werkplek en de enscenering van het werkproces blijven er onverminderd een centrale 
rol spelen. In die mate zelfs, dat Peter Seibert van een expositorische her-
enscenering van de auteur spreekt: 

Während in den letzten Jahrzehnten die Ablösung des traditionellen, 
teilweise noch genie-ästhetisch bestimmten Autorbegriffs in der 
literaturwissenschaftlichen Diskussion, sei sie diskursanalytisch, 
intertextuell oder dekonstruktivistisch ausgerichtet gewesen, propagiert 
wurde, hat es den Anschein, als würden "alte" Zuschreibungen an den 
Autor in den Dichterhäusern beibehalten und bestätigt, werde 
Autorschaft als Werkherrschaft expositorisch re-inszeniert.29 

Mogelijks tekent zich tegelijk bij kunstenaarsmusea een inwerking van de 
auteurskritieken af in de verschuiving van de gemusealiseerde 

                                                            
27 Yves Gagneux, "Quel modèle pour les musées littéraires? L'exemple de la Maison de Balzac," in De 
nouveaux modèles de musées? Formes et enjeux des créations et rénovations de musées en Europe XIXe-XXIe 
siècles, red. Anne-Solène Rolland en Hanna Murauskaya (Paris: L'Harmattan, 2008). p. 155. 
28 Ibid. p. 155. 
29 Peter Seibert, "Kein Ort? Nirgends? Anmerkungen zu Ausstellungen von Exil und Exilliteratur," in 
Atelier und Dichterzimmer im neuen Medienwelt. Zur aktuellen Situation von Künstler- und Literaturhäusern, 
red. Sabiene Autsch, Michael Grisko en Peter Seibert (Bielefeld: Transcript Verlag, 2005). p. 241. 
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kunstenaarswoning naar het monografische kunstmuseum gehuisvest in een 
purpose built museumgebouw als meest gebruikt format voor het 
kunstenaarsmuseum. De kunstenaarsmusea lijken de kritieken op de leven-en-
werk-schema’s in rekening te brengen door enerzijds zich als oeuvre-musea op 
te vatten eerder dan als personenmusea. Kunstenaarsmusea hebben hun 
belangrijkste (geëxpliciteerde) doelstelling verlegd van het organiseren van een 
herinneringscultus van de Grote Kunstenaar naar het in zijn ‘volledigheid’ 
bewaren en het overbrengen van het individueel artistiek project van een 
kunstenaar. In het algemeen neigen ze ernaar zichzelf als onderzoeksinstellingen 
of tentoonstellingsplekken met belangrijke archief- en documentatiewerkingen 
en tentoonstellingsproducties voor te stellen en elke betekenis als cultusplek te 
minimaliseren. 

Zoals Foucault betoogt valt de doodverklaarde auteursfiguur door een 
exclusieve focus op het oeuvre nog niet te omzeilen, aangezien ook in de 
interpretatie van een corpus werken als oeuvre nog een auteur geconstrueerd 
wordt. In het dispositief voor de interpretatie van een kunstenaarssubject dat het 
monografisch museum is, krijgen het museumgebouw en de 
tentoonstellingsarchitectuur dan ook een kritisch belang als gietvorm voor dit 
kunstenaarssubject. Bovendien maakt de medialiteit van musea met 
tentoonstellingsstukken en betreedbare plekken die allebei auratisch opgeladen 
kunnen zijn, dat ook kunstenaarsmusea die geen cultische contactervaring met 
de (impliciet) mythologisch vergrote kunstenaarsfiguur vooropstellen, toch ook 
mogelijkheden bieden – contactobjecten, contactplekken – om aan het 
verlangen van de lezer-bezoeker – Barthes’ je désire l’auteur – tegemoet te komen. 
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1. Advertentie voor een solo-tentoonstelling in het Dallas Museum of Art van Luc Tuymans in 
Artforum, 2010.
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proloog 
Le Penseur in de tuin van de Villa des Brillants 

 
1. 
Het Parijse Musée Rodin strekt zich uit over twee vestigingen, beide voormalige 
woon  en werkplekken van de beeldhouwer. Behalve het museum in het 
majestueuze hôtel Biron op een steenworp van het Musée d’Orsay is er ook het 
kleinere Musée Rodin in Meudon aan de rand van Parijs. Net als de 
gemusealiseerde atelierwoning van Hans Arp en Sofie Tauber enkele straten 
verderop is dit museum veel minder eenduidig een kunstmuseum dan het Rodin
museum in het zevende district.  

Op de site voert een laan van de straat naar de Villa des Brilliants en de 
omliggende tuin, het buitengoed waar Auguste Rodin in 1895 ging wonen. In het 
huis zijn het atelier en sinds kort ook de eetkamer te bezichtigen. Achter het huis is 
er een gipsmodellenmuseum waarin de grotere modellen opgesteld zijn op een 
houten platform dat het midden houdt tussen een laag podium voor de gipsen 
personages en een bovenmaatse ruwe palet die iets van de logistieke sfeer van een 
beeldhouwersatelier oproept. De kleinste modellen in klei of gips staan in 
spiegelende vitrines, enkele tonen Rodins zogenaamde abattis, een 
studierepertorium van miniatuurledematen met reeksen geplooide knieën, 
gestrekte en gebogen armen, open en gesloten handen, en zo meer, die Rodin 
gebruikte om composities te maken. Vandaag zijn ze opgespeld als 
geclassificeerde gedroogde vlinders. Achter het huis en net voor het 
gipsenmuseum bevindt zich ook Rodins graftombe, gemarkeerd door een bronzen 
versie van Le Penseur, een van Rodins meest beroemde sculpturen. Het beeld krijgt 
hier echter ook een heel andere betekenis dan die van een tentoongesteld artistiek 
meesterwerk doordat het als grafbeeld ingezet wordt. De figuur van de solitaire, 
broedende mens staat hier voor de figuur van de moderne kunstenaar en voor 
Rodin in het bijzonder. De manier waarop het kunstwerk Le Penseur hier monument 
wordt en zijn museale onbestemdheid verliest, is slechts een van de facetten van 
de institutionele meerduidigheid van het Musée Rodin. Dit kunstenaarsmuseum 
stelt immers, verspreid over zijn twee vestigingen, als een kunstmuseum het 
oeuvre tentoon, herdenkt als een personenmemoriaal de kunstenaar Rodin en 
bewaart als archiefinstelling de brieven, boeken maar ook de voorstudies, de 
gipsmodellen en de antiquiteitenverzameling van de kunstenaar. Net als bij het 
kunstwerk grafmonument vallen deze verschillende institutionele dimensies van 
het Rodin museum niet strikt van elkaar te scheiden maar lopen ze steeds weer 
door elkaar: kunstenaarsmusea zijn typisch hybride museuminstellingen waarin 
meerdere institutionele werkingen gecombineerd worden, elkaar overlappen en 
elkaar onzuiver maken. Als kunstenaarsmusea de afgelopen halve eeuw mede 
door de problematisering van de figuur van de auteur en van leven en werk
interpretaties inderdaad minder biografisch museum geworden zijn en meer 
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oeuvremuseum, minder memoriaal en meer kunstmuseum, dan is deze 
zwaartepuntsverschuiving in belangrijke mate mogelijk geweest doordat 
kunstenaarsmusea als instellingen steeds al meerdere gezichten tegelijk hadden. 
Het kunstenaarsmuseum had al langer een kunstmuseum in zich en zet voortaan 
overwegend dit gezicht van kunstmuseum op.  
 
 
2. 
De institutionele hybriditeit van het kunstenaarsmuseum staat niet volledig los van 
de typische  gelijktijdige maar verschillende constructies van het 
kunstenaarssubject in monografische benaderingen. Uit het vorige deel bleek al 
dat het kunstenaarssubject geen gegeven is en dat het monografisch perspectief 
bij nader toezien uitwaaiert in een spectrum aan verschillende mogelijke 
monografische perspectieven waarin telkens een verschillend kunstenaarssubject 
wordt geconstrueerd. De heroïserende kunstenaarsbiografie construeert dit 
subject op een heel andere manier dan de biografie die de kunstenaar in zijn 
wisselende sociale netwerken situeert of dan het kritische essay waarin 
bijvoorbeeld een thematische topica van een oeuvre opgesteld wordt. Bal en 
Bryson stellen dat verschillende instellingen van de kunstwereld zoals 
kunstgalerieën of kunsthistorische onderzoeksinstellingen weliswaar een andere 
invulling zullen geven aan ‘auteurschap’, maar dat het auteursconcept er in slaagt 
om voortdurend de afstanden te overbruggen tussen een forensische invulling van 
auteurschap (physical agency), een juridische invulling (auteursrecht), een 
interpretatie (de monografische formats) en aannames over creativiteit (het 
creatief subject).1 Ook kunstenaarsmusea overbruggen verschillende bepalingen 
van het kunstenaarssubject. Zelfs wanneer ze zich voornamelijk als oeuvre musea 
opvatten blijven ze als institutionele hybrides de auteursfiguur in verschillende 
gedaantes oproepen. Ze bekennen zich als instelling typisch niet tot een enkele 
institutionele zaak en de daarmee samenhangende invulling van het 
kunstenaarssubject, maar verwijzen in de eerste plaats naar een singulier 
kunstenaarssubject en verzamelen onder de ene noemer van kunstenaar x
museum verschillende institutionele benaderingen en invullingen van het 
kunstenaarssubject.  

In een belangwekkend artikel over personenmusea uit 1972, waartoe de 
auteur ook de kunstenaarsmusea rekent, stelt Franz Rudolf Zankl expliciet dat het 
ontoereikend is om deze musea als alleen kunsthistorische, wetenschaps  of 
andere disciplinaire musea te begrijpen, precies omwille van wat hij als de 
kenmerkende Doppelfunktion van personenmusea beschouwt:  

 
 

                                                            
1 Mieke Bal en Norman Bryson, "Semiotics and Art History," The Art Bulletin, nr. june (1991). p. 181. 
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Dem Personalmuseum kommt aus seinem Bezug auf die bedeutende 
Einzelpersönlichkeit neben seiner Museumsfunktion auch die Aufgabe 
eines Denkmals zu. Würdigung, Verehrung und Andenkenpflege sind 
mindestens gleichberechtigte Anliegen neben den Museumsfunktionen 
des Sammelns, Bewahrens und Darstellens.2 

 
Volgens Zankl combineren personenmusea een disciplinaire museumwerking  
wetenschapsmuseum, literatuurmuseum, kunsthistorisch museum  met een 
werking als memoriaal (Denkmal: monument). De werking als kunstmuseum gaat 
in het kunstenaarsmuseum dan ook altijd gepaard met een meer of minder 
geëxpliciteerde memoriaalwerking, en vaak ook met een archiefwerking die Zankl 
echter niet van de wetenschappelijke werking van het museum onderscheidt. In 
mijn behandeling van het hybride karakter van het kunstenaarsmuseum 
onderscheid ik het monografisch kunstmuseum, het personenmemoriaal en ook 
het kunstenaarsarchief als de drie institutionele modi van het 
kunstenaarsmuseum. De behandeling van deze verschillende modi in de drie 
volgende hoofdstukken vertrekt telkens van de institutionele zaak die ze 
respectievelijk dienen. Telkens wordt nagegaan rond welke inzet elke modus 
volgens het overeenkomstig institutioneel discours draait en met welke daarmee 
verbonden interesse collectiemateriaal verzameld en ontsloten wordt. Het feit dat 
een kunsthistorisch museum de zaak van de Kunst (als kunstgeschiedenis) dient, 
maakt dat zijn institutionele praktijk zal verschillen van de praktijken van archieven 
of memorialen die respectievelijk draaien rond het methodisch bewaren van 
bewijsstukken voor de historiografie en rond het ondersteunen van de vierende 
herinnering. De kunstenaar verschijnt er respectievelijk als auteur van een oeuvre, 
als historische actor in een milieu van historische situaties en andere actoren en 
als herdachte exemplarische persoonlijkheid. Bij kunstenaarsmusea ontstaat zo 
niet alleen een interne institutionele spanning tussen het wegkijken (vergeten) van 
de historische oorsprong om de kunst te kunnen zien en het cultiveren van een 
verband tussen het werk en de historische kunstenaar. Ook binnen het herinneren 
bestaat een spanning tussen de memoriaal  en de archieffunctie van het 
kunstenaarsmuseum, tussen het construeren van een representatie van de grote 
kunstenaar en het archiveren van de documenten op basis waarvan dergelijke 
representaties met historische feiten geconfronteerd kunnen worden. 
 
3. 
Tussen de verschillende institutionele modi van het kunstenaarsmuseum bestaan 
echter niet alleen spanningen maar ook onderlinge afhankelijkheden en 
wisselwerkingen die samen als het ware een interne institutionele economie van 
kunstenaarsmusea uitmaken. Om te beginnen is er de manier waarop de 
memoriaal modus zich op de institutionele modi kunstmuseum en archiefinstelling 

                                                            
2 Franz Rudolf Zankl, "Das Personalmuseum. Untersuchung zu einem Museumstypus," Museumskunde 
41, nr. 1/2 (1972). p. 1. 

219



 

 

ent. Vandaag benoemen kunstenaarsmusea nog maar zelden expliciet hun 
memoriaalfunctie die na de verschillende kritieken van de auteur en van het 
museuminstituut voor de kunstwereld al te verdacht klinkt. In 1972 beschreef 
Zankl al hoe personenmusea getroffen werden door de kritiek op hun 
memoriaalfunctie en meer bepaald op de vooronderstelling van een uitzonderlijke 
individuele prestatie. Nu het in vele maatschappelijke domeinen duidelijk 
geworden is dat belangrijke prestaties niet op conto van individuen te schrijven 
zijn, schrijft Zankl, tast dit besef ook met terugwerkende kracht de 
geloofwaardigheid van reeds bestaande personenmusea aan.3 Zankl werpt ook op 
dat personenmusea, precies omwille van hun monumentale functie, onder de 
verdenking zijn komen te staan die oorspronkelijk vooral gericht was tegen 
monumenten en hun door belangen gemotiveerde herinnering. Net als bij 
monumenten  
 

muß man immer berücksichtigen, daß das Bild, das ein Personalmuseum 
von einer Persönlichkeit gibt, von der Auffassung derjenigen abhängt, die 
es eingerichtet haben. Schon der Gründungsentschluß beruht auf der 
Absicht, der Öffentlichkeit und der Nachwelt Wesen und Bedeutung eines 
verdienten Mannes nahezubringen. Damit is sowohl ein bestimmtes 
Werturteil als auch eine Aussageabsicht verbunden.4  

 
Kunstenaarsmusea omschrijven zichzelf vandaag in de eerste plaats als 
monografische kunstmusea waarin het werk van een kunstenaar verzameld, 
bewaard en onderzocht wordt, met als bijkomende oogpunten het bewaren van 
het werk in zijn oeuvresamenhang, het bewaren en ontsluiten van het archief van 
de kunstenaar en soms ook het consolideren van de artistieke en de historisch
documentaire waarde van de woon en werkplek. De memoriaalmodus, die in het 
eigen discours vaak onbenoemd blijft, kan zich daarbij vastenten op de andere 
modi waarmee het kunstenaarsmuseum zijn legitimiteit binnen de institutionele 
kunstwereld bekomt. Ook al wordt dit niet als doelstelling geformuleerd, elk 
kunstenaarsmuseum werkt ook als memoriaal dat de nagedachtenis van een 
kunstenaar dient en kan als centrum voor een kunstenaarscultus werken precies 
omdat de instelling tegelijk ook als archief en als kunstmuseum werkt. Meer dan 
alleen acceptabele stand ins voor de memoriaalwerking, zijn deze institutioneel 
legitieme modi ook nodig om de grootheid van het herdachte subject te bewijzen.  

Een tweede patroon in de interne institutionele huishouding van 
kunstenaarsmusea betreft de conditionering van de verhoudingen tussen de 
museum , memoriaal  en archiefwerking door hun relatie met een 
kunstenaarsnalatenschap. De verzamelingen werk voor het monografisch 
kunstmuseum, evocatieve biografische voorwerpen voor het memoriaal en 

                                                            
3 “Die Erfahrung, daß die Bedeutung des Einzelnen für seine Leistungen nicht völlig selbständig sein 
kann, wirkte sich auch auf die Beurteiling der Personalmuseen aus früherer Zeit aus.” Ibid. p. 76. 
4 Ibid. p. 75. 
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documenten voor het archief putten uit eenzelfde (eindige) nalatenschap, terwijl 
de categorieën ‘werk’, ‘historisch bronmateriaal’ en ‘biografische objecten’ elkaar 
wel overlappen. In kunstenaarsmusea worden deze objectcategorieën wel van 
elkaar gescheiden en de overeenkomstige institutionele  museale, memoriale, 
archivalische  benaderingen aangescherpt, maar toch blijven ze op elkaar 
betrokken en blijven er grijze zones bestaan, zowel door de interpretatie die het 
museum naar voor schuift, als door de interpretaties die bezoekers kunnen maken. 

In de drie volgende hoofdstukken schemert in de bespreking van de 
hybridisering van het personenmemoriaal, het museum en het archief bij 
kunstenaarsmusea, ook de woon  en werkplek van de kunstenaar als een vierde  
of een eerste  institutionele dimensie van het kunstenaarsmuseum door. Het huis 
van de kunstenaar staat hier dan voor de manier waarop de presentatie van het 
oeuvre, de vorming van het archief en de memorialisering, vaak al begonnen zijn 
door de kunstenaar zelf en zijn of haar onmiddellijke erfgenamen, nog voor er een 
officieel kunstenaarsmuseum opgericht is. Zelfs in die gevallen waar het 
kunstenaarsmuseum geen huismuseum is, krijgt het kunstenaarsmuseum als 
museum , archief  en memoriaalinstelling hierdoor vaak een bijkomende 
onzuiverheid. 
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B| 1. Kunstenaarsmusea en het personenmemoriaal 
 

quelle magnifique relique aurait fait l’oreille de Van Gogh, eût-elle été 
conservée  
-  Nathalie Heinich1 

“I’ll be hanged if He’s here!” 
- Mr Heyes in The Birthplace2 

 

1.1 Het personenmemoriaal als cultusplek 
 

Personenmemorialen dienen volgens hun eigen institutioneel discours de 
herdenking van personen die uitzonderlijke (deugdelijke) prestaties leverden in 
een bepaald domein – wetenschap, politiek, literatuur, beeldende kunst, etc. – en 
die daarom als voorbeelden voor de mensheid in nagedachtenis gehouden 
worden. Na hun dood verdienen ze door faam te overleven. In Europa 
ontwikkelt zich vanaf de renaissance en naar analogie met de Oud-Griekse 
heldenverering en de antieke cultus van de Illustri een seculiere heldenverering 
voor dichters en vervolgens ook voor beeldende kunstenaars.3 In de achttiende 
eeuw komt een ware geïnstitutionaliseerde geniecultus op gang: in verschillende 
naties worden nationale pantheons ingericht, tempels voor de Faam waarin “a 
canon of exemplary defunct persons” begraven en herinnerd worden. 4  Het 
pantheon is slechts één van de vormen die de personencultus vanaf de 
achttiende eeuw aanneemt. Monumenten, voornamelijk standbeelden, voor 
uiteenlopende nationale historische helden die de negentiende-eeuwse 
burgerlijke stedenbouw voltooien, kennen een veel ruimere verspreiding.  

Terwijl de praktijk van de als Gedenkstätte ingerichte woningen van 
schrijvers als Petrarca en vervolgens van kunstenaars als Michelangelo minstens 
teruggaat tot het midden van de zestiende eeuw, ontwikkelt zich in de late 

                                                            
1 Nathalie Heinich, La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration, red. Jean Piel, Critique 
(Paris: Minuit, 1991). p. 171. 
2 Mr. Heyes over de aanwezigheid van Shakespeare in zijn geboortehuis in Stratford-on-Avon in Henry 
James, "The Birthplace (1903)," in Henry James Selected Short Stories, red. Quentin Anderson (New York 
/ Toronto: Rinehart & Co., 1955). p. 253. 
3 Edgar Zilsel, Die Entstehung des Geniebegriffes : ein Beitrag zur Ideengeschichte der Antike und des 
Frühkapitalismus  (Tübingen: Mohr, 1926). pp. 100-157. 
4 Matthew Craske en Richard Wrigley, "Introduction," in Pantheons: Transformations of a Monumental 
Idea, red. Richard Wrigley en Matthew Craske (Aldershot: Ashgate, 2004). p. 1. 
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achttiende eeuw ook het personenmuseum als een nieuw memoriaal format.5 In 
het personenmuseum wordt het architecturaal-sculpturaal monument als 
memoriaal medium minstens gedeeltelijk afgelost door het medium van de 
tentoonstelling die met historische relicten de gedenkwaardige persoonlijkheid 
en prestatie portretteert. Zankl situeert een beslissende stap naar de 
ontwikkeling van het personenmuseum in de vernieuwing die Friedrich von 
Gilly doorvoert ten aanzien van de traditionele memoriale architectuur in zijn 
ontwerp van 1796 voor een monument voor Frederik de Grote op de Berlijnse 
Leipziger Platz. Gilly’s ontwerp voegt aan het motief van de sarcofaag – of 
cenotaaf, het is niet duidelijk of Gilly ook voorzag om het gebeente van Frederik 
de Grote er onder te brengen – immers ook een museaal programma toe. De 
sokkel van het monument zou ook een ‘Museum Fridericianum’ en de 
bibliotheek van de koning bevatten, “Zeugnisse des Lebens und der Leistung 
der geehrten großen Königs, die dem Beschauer Auskunft über den Menschen 
und den Anlaß der Verehrung durch das Denkmal geben. ”6  

Vandaag is het kunstenaarsmuseum, als huismuseum of als purpose built 
museum, de belangrijkste vorm waarin nog nieuwe monumenten voor 
kunstenaars gebouwd worden. Doorgaans ent deze memoriaalwerking zich op 
de institutionele werkingen van het kunstenaarsmuseum als archief- en vooral 
als museuminstelling. Franz Rudolf Zankl heeft er immers op gewezen dat 
personenmusea niet zozeer de ‘grote persoonlijkheid’ op zich voorstellen, maar 
dat het tot hun institutionele logica behoort ook de individuele prestatie te 
belichten die de (disciplinaire) geschiedenis veranderde en waaraan de herdachte 
zijn grootheid ontleent: “Die Grundlage des Personalmuseums ist die besondere, 
historisch wirksame Leistung, die von einer einzelnen Person vollbracht worden 
ist oder zumindest mit dieser in engem Zusammenhang steht.” 7  Het 
kunstenaarsarchief maar vooral het tentoongestelde oeuvre moeten met andere 
woorden de bewijsstukken leveren voor de institutioneel – binnen de 
kunstwereld – erkende grootheid van de herdachte kunstenaar. Ze maken het 
verschil tussen wat Edgar Zilsel een partijdige en een formeel-onpartijdige 
persoonlijkheidswaardering noemt: het verschil tussen een waardering van de 
persoon omwille van de waardering van diens prestaties en een cultus van de 
persoon op zich.8 Hoewel de idee dat erkende grootheid slechts gebaseerd zou 
zijn op de grootte van individuele prestaties naïef reductief is en de 
                                                            
5 Harald Hendrix, "The Early Modern Invention of Tourism: Petrarch's Houses in France and Italy," in 
Writers' Houses and the Making of Memory, red. Harald Hendrix (New York: Routledge, 2008). 
6 Franz Rudolf Zankl, "Das Personalmuseum. Untersuchung zu einem Museumstypus," Museumskunde 
41, nr. 1/2 (1972). p. 33. 
7 Ibid. p. 7. 
8 Zilsel, Die Entstehung des Geniebegriffes : ein Beitrag zur Ideengeschichte der Antike und des 
Frühkapitalismus. p. 3. 
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sociologische constructie van ‘grootheid’ negeert, en hoewel ‘partijdige’ verering 
vaak slechts de opmaat is voor een absolute verering van de geniale 
persoonlijkheid ligt dit schema toch aan de basis van de institutionele raison van 
personenmusea. 9  Voor kunstenaarsmusea stemt deze logica overeen met de 
centraliteit van de presentatie van het oeuvre in het kunstenaarsmuseum. 
Personenmemorialen zijn echter meer dan alleen didactische instellingen die de 
deugdzame voorbeelden tonen, het zijn ook brandpunten van een 
herdenkingscultus met ook irrationele aspecten. Onder het rationaliserend 
vertoog van de personenmemorialen waarin grootheid gegrond wordt op een 
rationele, disciplinaire evaluatie van het belang van de prestaties van een 
persoon, schuilt met andere woorden ook een irrationele dynamiek die aan een 
vertrouwd antropologisch patroon beantwoordt: de kunstenaarscultus vormt 
een gemeenschapsstichtende en quasi-religieuze herinneringspraktijk, waarin de 
kunstenaar als idool vereerd wordt.  

 
1.1.1 Gedenken: bezweren van de historische tijd 
 
De cultus van ‘Grote Mannen’ is weliswaar nauw verbonden met de cultuur van 
de Verlichting en met het geloof in de geschiedenis als een vooruitgangsverhaal 
voor de mensheid. Dominique Poulot stelt dat de ontwikkeling van deze cultus 
een essentieel element was in de zelfrepresentatie van de maatschappij van de 
Verlichting.10 Toch situeert deze personencultus zich in de polariteit mythe-
geschiedenis allerminst eenduidig aan de kant van de geschiedenis. De grands 
hommes mogen dan wel geselecteerd worden op basis van hun historisch belang, 
hun cultus betekent toch een doorwerking van mémoire in het tijdperk van de 
moderne histoire. Piere Nora heeft in een reeks tegenstellingen het moderne 
historische project op ideaaltypische wijze tegen de archaïsche geheugencultuur 
afgezet: geheugen is levende praktijk, geschiedenis is een steeds problematische 
en nooit volledige reconstructie van wat niet meer is. 11  De stelligheid en 
standvastigheid van het geheugen staat tegenover het steeds opnieuw kritisch 

                                                            
9 In verband met de reductiviteit van dit schema, zie onder meer Edgar Zilsel en Johann Dvorak (ed.), 
Die Geniereligion. Ein kritischer Versuch über das moderne Persönlichkeitsideal, mit einer historischen 
Begründung [1926], 1. ed. (Frankfurt (Main): Suhrkamp, 1990). Mark Jarzombek, "The 
(Trans)formations of Fame," in Architecture between spectacle and use, red. Anthony Vidler 
(Williamstown, Mass. /New Haven: Sterling and Francine Clark Art Institute, 2008). Ook Nathalie 
Heinich benadrukt hoe ‘grootheid’ sociologisch tot ontwikkeling komt in processen die loskomen van de 
oorspronkelijke prestatie. Heinich, La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration. 
10 Dominique Poulot, "Pantheons in eighteenth-century France: temple, museum, pyramid," in 
Pantheons: Transformations of a Monumental Idea, red. Richard Wrigley en Matthew Craske (Aldershot: 
Ashgate, 2004). 
11 Deze en volgende tegenstellingen, zie Pierre Nora, "Between Memory and History: Les Lieux de 
Mémoire," Representations, nr. 26 (1989). pp. 8-9. 
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bevragen door de geschiedschrijving: “Memory installs remembrance within the 
sacred; history, always prosaic, releases it again.” 12  Geheugen is affectief en 
magisch, geschiedenis is intellectueel en seculier; geheugen staat in verband met 
groepen, terwijl geschiedenis in principe voor iedereen en voor niemand in het 
bijzonder geschreven wordt. Het eerste is absoluut, het tweede is kritisch: “At 
the heart of history is a critical discourse that is antithetical to spontaneous 
memory. History is perpetuously suspicious of memory, and its true mission is 
to suppress and destroy it.”13 Hoewel er in het tijdperk van de geschiedenis geen 
plaats lijkt voor monumenten, maakt Nora duidelijk dat de wissel van geheugen-
naar-geschiedenis nooit volledig gemaakt wordt. In de historische maatschappij 
komen paradoxale nieuwe sacraliseringen voor, zoals de sacraliteit van de natie 
en haar constructie van een nationaal historisch geheugen.14  

Personenmemorialen behoren in dat opzicht niet tot het kritisch project 
van de geschiedschrijving maar tot het herinneren aan de hand van monumenten. 
Zoals de afleiding van het Latijnse woord ‘monere’ (aanmanen) suggereert, zijn 
monumenten in hun eerste betekenis tekens die intentioneel opgericht zijn 
opdat ze iets gedenkwaardigs aanwezig en levendig zouden houden in het 
bewustzijn van huidige en toekomstige generaties. “Unter Denkmal im ältesten 
und ursprünglichsten Sinne“, schrijft de Weense kunsthistoricus Alois Riegl in 
zijn invloedrijk essay Der moderne Denkmalkultus, „versteht man ein Werk von 
Menschenhand, errichtet zu dem bestimmten Zweck, um einzelne menschliche 
Taten oder Geschicke (…) im Bewusstsein der nachlebenden Generationen 
stets gegenwärtig und lebendig zu erhalten.”15 Monumenten organiseren een 
relatie met de tijd en met het verleden die fundamenteel verschilt van de 
moderne manier om het verleden als geschiedenis te begrijpen: eerder dan het 
verleden op een afstand te plaatsen om het vanuit het heden te bestuderen en te 
ontsluiten zijn monumenten erop gericht het verleden telkens weer 
‘tegenwoordig’ te maken. Monumenten stellen iets aanwezig in het hier en nu. 
De ‘tegenwoordigheid’ van monumenten moeten we zowel met betrekking tot 
tijd als met betrekking tot plaats begrijpen: het tegenwoordig stellen door 
monumenten is ook een vorm van contact maken met het gekoesterde verleden, 
het ergens ter plaatse oproepen van een ‘presentie’, een aanwezigheid. 
Monumenten bezweren volgens Françoise Choay de historische tijd als een 

                                                            
12 Ibid. p. 9. 
13 Ibid. p. 9. 
14 “Through the nation our memory continued to rest upon a sacred foundation. (…) The memory-nation 
was thus the last incarnation of the unification of memory and history.” Ibid. p. 11. 
15 Alois Riegl, "Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung," in Alois Riegl. 
Gesammelte Aufsätze, red. Karl M. Swoboda (Augsburg-Wien: Dr. Benno Filser Verlag, 1903). p. 44. 
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existentiële angst die met de menselijke conditie gepaard gaat. 16  In die zin 
participeren ze in the mode of being in the world die Mircea Eliade als de mythische 
attitude omschreven heeft en die essentieel gekenmerkt wordt door een 
defensiemechanisme tegen de tijd.17 Ook in de moderne maatschappijen herkent 
Eliade mythische patronen: 
 

Such disinclination to face historic time, together with an obscure desire 
to share in some glorious, primordial, total Time, is betrayed, in the case 
of modern people, by a sometimes desperate effort to break through 
the homogeneity of time, to “get beyond” duration and re-enter a time 
qualitatively different from that which creates, in its course, their own 
history.18 

Eliade noemt deze kwalitatief verschillende tijd de sacrale tijd. Cyclisch en 
reversibel stelt de sacrale tijd zich tegenover de profane tijd die lineair en 
onomkeerbaar is. Het geheugenproject dat monumenten tot stand brengen, 
zoekt aansluiting met die gesacraliseerde buiten-historische tijd. De in het 
monument herdachte waarden waarrond een (geheugen)gemeenschap zich kan 
verenigen, worden in die buiten-historische tijd gesitueerd. Monumentaal 
geheugen is dus typisch een waardegebonden geheugen: monumenten houden 
indachtig wat een gemeenschap zo belangrijk vindt dat het niet vergeten mag 
worden. Ze herinneren wat ‘waard’ is te herinneren: het gezag, bepaalde ideeën 
en gebeurtenissen uit het verleden, gedenkwaardige individuen.  

 

1.1.2 Gedenken van grootheid omwille van de oeuvre-prestatie  

In verschillende vroeg-negentiende-eeuwse individuele personenmemorialen 
wordt het oeuvre van het herdachte genie wel al geëvoceerd, maar nog niet in zijn 
historische materialiteit verzameld en tentoongesteld. Het oeuvre wordt er 
voornamelijk geëvoceerd in het iconografisch programma van de architectuur en 
de geïntegreerde sculpturen en schilderingen: niet alleen de concepten van de 
faam en de apotheose – de opname onder de onsterfelijken – worden 
opgeroepen, er wordt ook naar (het domein van) de specifieke 
verwezenlijkingen van de herdachten verwezen. In een niet uitgevoerd ontwerp 
                                                            
16 "Le monument assure, rassure, tranquillise en conjurant l’être du temps. Il est garant d’origines et 
calme l’inquiétude que génère l’incertitude des commencements. (…) il tente d’apaiser l’angoisse de la 
mort et de l’anéantissement." Françoise Choay, L'allégorie du patrimoine, La couleur des idées (Paris: 
Seuil, 1992). p. 15. 
17 Mircea Eliade, Myths, Dreams, and Mysteries  (New York: Harper & Row, 1975). p. 24. 
18 Ibid. p. 33. 
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van 1802 van architect Harou-Romain voor een memoriaal voor Nicolas 
Poussin nabij diens geboorteplaats Les Andelys situeert de verwijzing naar 
Poussins oeuvre zich op verschillende niveaus. (fig.1,2) Harou begint zijn 
projectbeschrijving met de verduidelijking dat zijn ontwerp voor een Poussin-
memoriaal zich niet beperkt tot het classicistische tempeltje op zich, het Sacellum,  
„petit monument au moyen duquel les anciens consacraient un lieu célèbre, ou 
qui leur était cher“, maar dat „[l]’auteur de ce projet a desiré qu’il formât avec les 
objects environnans un tableau qui rappelât les beaux paysages du Poussin“.19 
Met zijn inplanting in het lommer van een dicht bosje en tegen de achtergrond 
van een steile berg bekroond door de ruïnes van een oud fort, een weg en de 
muren van Petit-Andelys, en met op de middengrond de voorbijvarende boten 
op de Seine, ensceneert het memoriaal volgens Hanrou een landschap dat aan de 
landschappen van de schilder-filosoof doet denken. Ook binnen in het 
tempeltje, waar een standbeeld van Poussin centraal staat, wordt het oeuvre van 
Poussin opgeroepen als kwalificerende grond voor zijn glorificatie: „On a voulu 
encore que l’intérieur du Sacellum contînt tous les titres du Poussin à 
l’immortalité. (…) La voûte du Sacellum serait enrichie de trente-cinq caissons 
octogones. Dans chacun d’eux serait aussi une couronne, au centre de laquelle 
serait l’indication d’un autre tableau du Poussin.“20 De opgelijste titels van de 
werken uit Poussins oeuvre worden in het tempeltje aangevuld met een doek 
van Poussin, opgehangen boven het standbeeld. Op vergelijkbare wijze was in 
het ontwerp voor een cenotaaf voor Newton, waarmee De Gay in 1800 een 
concours d’émulation won, een reproductie voorzien van Newtons volledige werk in 
marmerplaten.21 In Boullées ontwerp voor hetzelfde programma van vijftien jaar 
eerder, worden Newtons historische prestaties nog uitsluitend architecturaal 
geëvoceerd. De sferische figuur van Boullées sublieme herinneringstempel sluit 
hier namelijk niet alleen aan bij andere achttiende-eeuwse ontwerpen voor 
monumenten die eveneens ideale primaire vormen als sfeer en piramide 
gebruiken, maar wordt ook ingezet om een architecturaal monument te maken 
dat precies de ontdekkingen kan oproepen waarmee Newton enkele wetten van 
de kosmos kon ontsluieren. 22  In de tekst bij de ontwerptekeningen schrijft 
Boulleé: “Esprit sublime! Génie vaste, et profond! Etre divin! Newton! (…) O 
Newton! Si par l’étendue de tes lumières et la sublimité de ton Génie, tu as 
déterminé la figure de la terre: moi j’ai conçu de t’envelopper de ta découverte. 

                                                            
19 Nicolas-Philippe Harou-Romain, Souscription pour un monument à éléver à la gloire de N. Poussin  (1803). 
p. 1 en p. 5. 
20 Ibid. p. 7. 
21 Poulot, "Pantheons in eighteenth-century France: temple, museum, pyramid." p. 129. 
22 Adolph Max Vogt, "Denkmäler im 19. Jahrhundert : Deutung und Kritik," in Studien zur Kunst des 
neunzehnten Jahrhunderts, red. Hans-Ernst Mittig en Volker Plagemann (München: Prestel, 1972). 
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C’est en quelque façon t’avoir enveloppé de toi même”.23 Dergelijke vererende 
‚omwikkeling‘ van herdachte en bezoeker met het nagelaten werk van de 
herdachte, blijkt een sleutelfiguur bij het personenmuseum in het algemeen en 
het kunstenaarsmuseum in het bijzonder. 

Dergelijke opstellingen waarin het oeuvre als een microcosmos het 
lichaam van de kunstenaar of van de bezoeker omspant, kunnen een belang 
hebben als oplossingen voor het typisch probleem waarbij in kunstenaarsmusea 
het oeuvre als levenswerk, als grote prestatie, op eigen kracht zijn (schijnbaar 
absoluut) belang moet bewijzen. Paradoxaal genoeg immers moet in 
personenmusea de grootheid van de individuele voorbeeldige prestatie nagenoeg 
los van andere referentieprestaties in hetzelfde veld geëvalueerd worden. In 
kunstenaarsmusea kan het oeuvre zelf wel ge(re)presenteerd worden, en kan het 
maatschappelijk domein – de kunst – waarbinnen dit oeuvre belangrijk is 
aangewezen worden. Om het belang van de prestatie binnen dat veld aan te 
geven zou het oeuvre echter ook in de kunstgeschiedenis gesitueerd moeten 
worden. Net dat is in het kunstenaarsmuseum moeilijk aangezien die 
kunstgeschiedenis in het kunsthistorisch museum gebracht wordt. 
Kunstenaarsmusea gaan op twee manieren met deze moeilijkheid om. Ten 
eerste maken ze soms kunsthistorische contextualiseringen bijvoorbeeld via de 
eigen kunstverzameling van de kunstenaar waaruit diens modellen of 
contemporaine artistieke medestanders kunnen blijken, of via een programma 
van contextualiserende tijdelijke tentoonstellingen.24 Een tweede optie bestaat 
erin om niet zozeer het relatieve belang maar de verwezenlijking van het oeuvre 
retorisch als ‘krachttoer’ neer te zetten. Het oeuvre kan bijvoorbeeld in een 
sequentie gepresenteerd worden als een aangehouden ontwikkeling met 
significante doorbraken. In dat geval heeft het retorisch effect een narratief 
karakter. Een scenografische variant van deze optie bestaat erin het oeuvre zo te 
presenteren dat het als één groot levenswerk zichtbaar wordt, als een prestatie die 
in zijn totaliteit kan imponeren en een affectieve impact kan hebben bij 
bezoekers.  

Deze strategie wordt onder meer zichtbaar in de musea van Antonio 
Canova in Possagno en Vincenzo Vela in het Zwitserse Ligornetto. In Canova’s 
                                                            
23  Boullée geciteerd in Nikolaus Pevsner, A history of building types  (London: Thames and Hudson, 
1976). p. 13. 
24 De beschrijving door het Tinguely-museum van zijn programmatie wisseltentoonstellingen is hiervoor 
exemplarisch: “In addition to the permanent retrospective of Jean Tinguely, the Museum Tinguely 
offers a varied and lively programme of major special exhibitions, which have been devoted to such 
important colleagues and contemporaries of Tinguely as Niki de Saint Phalle, Yves Klein, Robert 
Rauschenberg and Arman; to predecessors such as Marcel Duchamp, Kurt Schwitters and Vladimir 
Tatlin; and to contemporary art, chosen with a view to shedding new light on the oeuvre of Jean 
Tinguely.” CFP: Meta-Tinguely (Basel, 20-23 Mar 13). In: H-ArtHist, Jan 3, 2013. 
<http://arthist.net/archive/4451>. 
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‘gipsotheek’ met de gipsen modellen die na de dood van de beeldhouwer uit zijn 
Romeins atelier naar Possagno overgebracht werden, wordt bijvoorbeeld geen 
ontwikkeling binnen de productie van de neo-classicistische beeldhouwer 
geënsceneerd, en evenmin wordt Canova’s creatieproces over schetsen, bozetti, 
gipsen tot bij een finale marmeren uitvoering getraceerd. In de plaats daarvan 
worden de gipsen sculpturen van verschillende schalen en genres in de relatief 
kleine basilicahal samengebracht en in één totaalcompositie georganiseerd zodat 
niet zozeer de individuele werken, maar wel het levenswerk van Canova zichtbaar 
wordt.25 In de oorspronkelijke opstelling zoals voltooid door Francesco Lazzarri 
in 1836 wordt Canova’s sculpturale productie tot een overweldigend totaalbeeld 
geassembleerd door enerzijds de dichtheid van de opstelling en anderzijds door 
de compositie. (fig.3) De opstelling bezet de architectuur van de gipsotheca, 
onder meer door de positionering van vier sculpturen van zittende vrouwen op 
hoge sokkels voor de pilaren die de langgerekte hal in drie opeenvolgende zones 
articuleert, en door de opstelling van La religione cattolica als blikvanger in de absis 
op het einde van de centrale as. Daar tussenin neemt de rest van Canova’s werk 
in vier ‘lagen’ aan weerszijden van de centrale open as de vloeren en wanden van 
het museum in: acht rustende figuren op lage sokkels schuiven diagonaal de 
ruimte in, daarboven staan op hogere sokkels voor de zijmuren rechtopstaande 
figuren en enkele beeldengroepen, met daarboven op doorlopende consoles de 
kleinere portretbustes. Canova’s basreliefs vormen de laatste en dunste ‘laag’ 
voordat het grijze wandvlak overgaat in de gecassetteerde tongewelven met hun 
zenitale lichtlantaarns. Net als bij de Gipsotheca Canoviana vulden de modellen 
van Vincenzo Vela oorspronkelijk de wanden van de centrale achthoekige 
rotonde in de kunstenaarsvilla, hoewel de presentatie van beide oeuvres volgens 
een verschillende grondfiguur gebeurt. In Possagno vormen de sculpturen 
samen met de classicistische museumarchitectuur een symmetrisch en 
uitgebalanceerd geleed geheel langsheen een lengteas die op een absis eindigt. In 
Ligornetto benadrukt de centraalbouw van de kunstenaarsvilla rondom een 
octogonale cilinder nog veel meer de concentratie van een oeuvre op één plek. 
De ‘sala pei modelli’ vormt tegelijk een betreedbare microcosmos waarin de 
bezoeker omgeven wordt door het werk van Vela, en een centrum in de wereld 
dat zich tegenover de uitgezaaide voltooide marmeren werken van Vela stelt. 
Vela’s plaastermuseum kreeg bij de recente renovatie door Mario Botta in 1997-
                                                            
25 Ook Zankl merkt dit op: „Trotz der großen Zahl von Ausstellungsstücken und ihrer dichten Reihung 
entsteht nicht der Eindruck magazinhafter Überfüllung. Vielmehr ist der Platz jedes einzelnen Objektes 
ebenso wie der Gesamtanordnung durchdacht. (…) Die Aufstellung der Modelle im Canovamuseum 
verfolgt vor allem die Absicht, die Gesamtheit des Schaffens [oeuvre] darzustellen. Zwar sind die 
einzelnen Werke gesondert wahrnehmbar, ihre Anordnung fasst sie jedoch so zusammen, daß das 
Lebenswerk des Künstlers als eine selbständige Einheit über den Einzelwerken erscheint.“ Zankl, "Das 
Personalmuseum. Untersuchung zu einem Museumstypus." p. 11. 

230



 
 

2001 een ‘verdunde’ opstelling net zoals ook de oorspronkelijke “crowded 
display” in de Gipsotheca Canoviana zijn volheid en zijn systematische geleding 
verloren heeft bij de herinrichting en uitbreiding door Carla Scarpa in 1958. Het 
retorisch effect van een samengebald oeuvre ging in beide gevallen wat verloren, 
niet alleen doordat de tentoonstellingsoppervlakte vergroot en de presentatie 
uitgedund werd, maar ook doordat met de presentatie van delen van Canova’s 
en Vela’s oeuvres in de toegevoegde tentoonstellingsruimtes de mogelijkheid 
verdwenen is om het oeuvre in één beeld, in een blik, te overzien. 

Ook in sommige schildersmusea speelt een vergelijkbaar effect waarbij 
de bezoeker ondergedompeld wordt in het oeuvre complet. In het Parijse Musée 
Gustave Moreau verschijnt Moreaus verzameld werk in surround door de 
wandvullende ophanging van Moreaus doeken in de drie tentoonstellingszalen 
op de bovenste verdiepingen van het huismuseum.26 De evocatie van het oeuvre 
als indrukwekende individuele prestatie wordt hier nog ondersteund door een 
andere museale inrichting. De ervaring van de levenslange ‘effort’ van de 
kunstenaar en van de omvang van zijn oeuvre wordt in de drie 
tentoonstellingszalen vooral overgebracht door twee houten kabinetten met de 
honderden olieverfschetsen en aquarellen en door een lange wandkast met 
tekeningen en kleine studies. In deze bijzonder compacte bewaar- en 
tentoonstellingsmeubelen van het Moreau-museum verdichten de anders vlakke 
beelden van Moreau – tekeningen, schilderijen, aquarellen – zich tot massa, ze 
krijgen behalve als beeld ook een aanwezigheid als lichaam. Bij het uittrekken 
van elk nieuw schuifpaneel met aquarellen en bij het omslaan van elk nieuw luik 
met tekeningen of olieverfschetsen voegen zich telkens enkele werken bij het 
oeuvre als zichtbaar ‘oppervlak’, en verdwijnen andere beelden weer in de massa 
van het in het meubel verdichte oeuvre. In die kasten is meer aanwezig dan een 
bezoeker tijdens zijn museumbezoek kan doornemen zodat die ‘lichamelijke’ 
aanwezigheid van het oeuvre nooit herleid wordt tot het oeuvre als 
overzichtsbeeld, maar een duizelingwekkende en raadselachtige excessiviteit 
behoudt.  

In combinatie met spaarzaam ingerichte tentoonstellingsruimtes 
generen dergelijke ‘depotmeubels’ nog een grotere poëzie. Aan de zijkant van de 
tentoonstellingsruimte op de verdieping van het gebouw van de Stichting Luc en 
Jenny Peire in Knokke bevindt zich bijvoorbeeld de ‘kluis’, een ‘compactus’ 
waarin de stichting het werk van Peire bewaart, terwijl in de zaal zelf steeds een 
wisselende kleine selectie uit dit oeuvrebestand tentoongesteld wordt. (fig.4) In 
de Fondazione Emilio e Annabianca Vedova in Venetië wordt deze combinatie 
nog geradicaliseerd. Renzo Piano ontwierp voor de langgerekte 

                                                            
26 Zie C| 3.2.1 14, Rue de la Rochefoucauld: A House-Museum’s Partial Eclipse of Gustave Moreau. 
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tentoonstellingsruimte in de Magazzini del Sale een geautomatiseerd opslag- en 
tentoonstellingssysteem. 27  (fig.5) Achteraan in deze ruimte bevindt zich het 
zogenaamde ‘archief’, een voor bezoekers zichtbaar stalen rek waarin een 
dertigtal werken van Vedova opgeslagen zijn. Via een geautomatiseerd 
sporensysteem onder het plafond kan de curator ‘onmiddellijk’ uit het archief 
een tentoonstelling opstellen met de vrij in de ruimte hangende werken, waarbij 
het voor bezoekers steeds duidelijk blijft dat de tentoonstelling slechts een 
tijdelijke configuratie is op basis van een grotere, compacter bewaarde 
oeuvrecollectie. 

 

1.1.3 Het museumbezoek als rituele ontmoeting 

De fetisjistische economie rond relieken in de cultus van heiligen en genieën kan 
geconceptualiseerd worden als een reeks transfers van een veronderstelde 
magische kracht waarbij het object van verering telkens verschuift en verbreedt. 
In zijn essay Die Geniereligion noemt Edgar Zilsel dit mechanisme “das Abfärben 
der Gefühle der Verehrung”.28 Deze zogenaamde afkleuring betreft in de eerste 
plaats de fundamentele overdracht van de verering van de Sache (de artistieke 
waarde van een werk bijvoorbeeld) naar de persoon van de maker. Het lichaam 
van de kunstenaar zelf wordt gefetisjiseerd wanneer de mythisch vergrote Kunstenaar-Auteur in 
het fysieke individu gelocaliseerd wordt. Het zogenaamde afkleuren van het 
vereringsgevoel houdt echter niet bij deze initiële transfer op. Zolang de 
verering niet gerationaliseerd wordt en voor waarde-oordelen plaats maakt, heeft 
de overdraagbaarheid van een onscherp vereringsgevoel vrij spel. Zoals een 
vlam in de nevel door een lichtkring omzoomd verschijnt, stelt Zilsel, zo 
ontgroeit immers ook het vereringsgevoel zijn eigenlijke voorwerp en kleurt af 
op alles wat met het vereerde object in contact staat. In het verlengde van de 
manier waarop hij het geniebegrip als een quasi-religieus wensbeeld van het 
menselijke gemoed begrijpt, ziet Zilsel deze magische afkleuring ook als een 
breed verspreid psychisch fenomeen dat zich ook bij de reliekcultussen van 
andere religies laat opmerken.29  

                                                            
27 Zie Germano Celant, red. Emilio Vedova / Renzo Piano (Venetië: Fundazione Emilio e Annabianca 
Vedova, 2009). 
28 Zilsel, Die Entstehung des Geniebegriffes : ein Beitrag zur Ideengeschichte der Antike und des 
Frühkapitalismus. p. 104. Nathalie Heinich verwijst in dit verband ook naar Durkheim’s begrip van de 
‘besmettelijkheid van het sacrale’ in Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912, zie Heinich, La gloire 
de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration. p. 184. 
29 “[Der Geniebegriff ist] vielmehr ein Gebilde der Gemütsbedürfnisse. Ja, es darf kaum bezweifelt 
werden, dass die Gemütsbedürfnisse, aus denen unser Geniebegriff erflossen ist, mit den religiösen 
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Algemeen en geschematiseerd is er een eerste transfer waarin de 
verering van de door de kerkelijke of wereldlijke instellingen als deugdelijk 
erkende prestaties van de heilige of het genie uitgebreid wordt tot een verering 
van de grote persoonlijkheid zelf. In de tweede transfer gebeurt een overdracht 
van de persoonlijkheid naar materiële overblijfselen van deze persoon zelf, of 
naar objecten waarmee de grote persoonlijkheid ooit in contact stond: de 
relieken. De derde en laatste overdracht betreft een uitwisseling tussen de 
vereerder die het reliek opzoekt en het reliek waarin de kracht van het Hogere 
verondersteld wordt. Aan de basis van de reliekverering ligt het geloof dat in het 
contact met relieken op magische wijze de kracht of deugd van de vereerde 
doorgegeven wordt: “Le culte des reliques se fonde sur le principe que le 
contact, l’ingestion, l’usage, la vénération d’une chose ayant fait partie, appartenu 
ou approché une personne riche en vertu, fait participer aux qualités de cette 
personne.”30 

Hierbij bestaat duidelijk een spanning tussen de officiële, disciplinaire 
erkenning van de herdachte als gedenkwaardig ‘exemplum’ en de officieuze 
beleving van een quasi-religieus verlangen naar de herdachte persoonlijkheid. 
Bovendien wordt het personenmemoriaal nog gekruist door enkele andere 
logica’s. Zo speelt in de ‘vergroting’ van een artistiek of ander genie steevast ook 
de al aangehaalde identeitsvormende lokaal-nationalistische dynamiek mee. De 
erkenning door gevestigde ‘zaakbetroffen’ deskundigen laat een nationalistische 
recuperatie toe waarbij een lid van de lokale ‘gemeenschap’ als exponent van de 
grootheid van deze gemeenschap vereerd wordt, en waarbij deze gemeenschap 
zich als herinneringsgemeenschap aaneensluit. Ten tweede parasiteren op de 
hooggestemde verering van artistieke en andere groten de commerciële logica’s 
van het toerisme en van de celebrity economy.31 Kunstenaarsmusea worden dan ook 
niet uitsluitend opgezocht omwille van de kunst die er te zien is, of omwille van 
de verering voor de Grote Kunstenaar, bezoekers zoeken kunstenaarsmusea 
vaak ook gewoon op als toeristen. Nathalie Heinich betoogt echter dat de 

                                                                                                                                             
Bedürfnissen aufs nächst verwandt sind.” Zilsel, Die Entstehung des Geniebegriffes : ein Beitrag zur 
Ideengeschichte der Antike und des Frühkapitalismus. p. 53.  
30 Nicole Hermann-Mascard, Les reliques des saints. Formation coutumière d’un droit, Klincksieck, Paris, 
1975, p. 12 geciteerd in Heinich, La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration. p. 171. 
31 “[T]ourism stages the world as a museum of itself, even as museums try to emulate the experience of 
travel. Indeed, museums - and the larger heritage industry of which they are part – play a vital role in 
creating the sense of “hereness” that is necessary to convert a location into destination.” Barbara 
Kirshenblatt-Gimblett, Destination culture : tourism, museums, and heritage  (Berkeley (Calif.): University 
of California press, 1998). p. 7. „In consumerist Europe the cult of celebrity has displaced that of 
traditional ideals of fame. Thus one might suggest that in London, Madame Tussaud’s waxworks and 
the National Portrait Gallery have assumed the place of Westminster Abbey and St Paul’s Cathedral. 
(…) The stress of these places is on recognition; instructive example is no longer even a forsaken ideal.“ 
Craske en Wrigley, "Introduction." p. 8. 
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typische, wat ironisch afstandelijke verhouding van de bezoeker-toerist ten 
opzichte van de personenverering in het kunstenaarsmemoriaal geenszins het 
einde van de kunstenaarscultus betekent. De meer vrijblijvende, partiële 
identificatie van de toerist met het herdenkingsgebeuren kan volgens Heinich als 
comfortabele dekmantel dienen voor een cultus die zijn expliciete beleving nog 
maar moeilijk verdraagt.32  
 
De opvatting van het kunstenaarsmuseum als een cultusplek en van het bezoek 
aan het kunstenaarsmuseum als ritueel sluit aan bij beschrijvingen van het 
bezoek aan het kunsthistorisch museum door onder meer Carol Duncan als een 
“civilizing ritual”. 33  Ook het museum zelf kan immers in vele aspecten als 
monument begrepen worden, bijvoorbeeld omwille van de betekenis van de 
museumcollectie als niet te vergeten canon van tijdloze en te emuleren 
meesterwerken, of omwille van de negentiende-eeuwse museumgebouwen die 
met hun decoratieve programma’s op zich al als monument voor de 
kunstgeschiedenis werken.34 Van bij het ontstaan van de openbare musea is het 
kunstmuseum frequent als tempel voor een nieuwe kunstreligie opgevat, maar 
toch is de identiteit van het kunstenaarsmuseum als cultusplek omwille van 
enkele fundamentele aspecten veel sterker. Terwijl de survey musea in 
cultuurmetropolen kunstwerken uit de meest uiteenlopende plekken van de 
wereld bijeenzamelen en zo een specifiek beeld van die wereld opbouwen, 
vormen de uiteenliggende kunstenaarsmusea de merktekens van een 
wereldomspannend herinneringslandschap van grote kunstenaars, een uitgezaaid 
pantheon. Elk kunstenaarsmuseum werkt zelf als een ander centrum dat 
bezoekers mobiliseert. De reis naar het kunstenaarsmuseum krijgt zo het 
karakter van een pelgrimage met als hoogtepunt het bezoek aan het museum zelf. 
Een tweede aspect dat het monumentkarakter van het kunstenaarsmuseum 
onderstreept is de manier waarop veel kunstenaarsmusea zich inschrijven in de 
herdenkende tijd van herhaling en heropvoering. Veel kunstenaarsmusea zijn 
geopend of uitgebreid naar aanleiding van een verjaardag van het geboorte- of 
sterfjaar van de betrokken kunstenaar. De derde en belangrijkste reden waarom 

                                                            
32 Zie de passage Les dénonciations de la participation in Heinich, La gloire de Van Gogh. Essai 
d'anthropologie de l'admiration. pp. 191-196. „[La] dérision n’en est pas moins une forme de 
participation.“ p. 192. Heinich beschrijft ook een weerstand om te participeren in de kunstenaarscultus, 
in het bijzonder in de cultus van het lichaam van de kunstenaar. Ze brengt die weerstand in verband 
met Mircea Eliades notie van een résistance au sacré  voortkomend uit een ambivalence du sacré. 
33 Carol Duncan, Civilizing rituals : inside public art museums  (London: Routledge, 1995). Zie ook deel II en 
in het bijzonder hoofdstuk 5 ‘Les chemins de la mémoire’ in Jean Davallon, L'exposition à l'oeuvre. 
Stratégies de communication et médiation symbolique, red. Nicolas Pelissier, Communication et 
Civilisation (Paris: L'Harmattan, 1999). 
34 Zie 3.III Monumental Museums in James J. Sheehan, Museums in the German art world : from the end of 
the old regime to the rise of modernism  (New York (N.Y.): Oxford university press, 2000). 
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een bezoek aan het kunstenaarsmuseum veel meer dan een regulier 
museumbezoek een herdenkingsritueel vormt, betreft de manier waarop het 
museumbezoek er de geladenheid van een ontmoeting krijgt. In het 
kunsthistorisch museum vinden museumbezoekers weliswaar de kunstwerken in 
hun unieke historische materialiteit, maar het museum is er niet op gericht het 
verleden, en evenmin om de makers van de tentoongestelde objecten aanwezig 
te maken. In kunstenaarsmusea wordt, in weliswaar uiteenlopende mate, de 
aanwezigheid van de herdachte kunstenaar daarentegen wel geëvoceerd en 
opgezocht. Nathalie Heinich spreekt van een “économie de la présence” in de 
kunstenaarscultus: “Celle-ci [l’économie de la présence] en effet privilégierait la 
satisfaction éprouvée par le don de sa propre présence à l’être ou à l’object 
célèbré, et l’émotion procurée par la présence de celui-ci ou le contact avec ses 
traces”.35 Deze ‘aanwezigheidshuishouding’ betreft zowel de affectieve ervaring 
van de (denkbeeldige) ‘aanwezigheid’ van de gecelebreerde, als de voldoening 
die de bezoeker kan halen uit de rituele gift van zijn eigen aanwezigheid aan het 
vereerde idool.  
 

1.1.4 Het belang van de plek: genius loci 

Bij kunstenaarsmusea spelen andere gevoeligheden bij de keuze van de 
inplantingsplaats dan bij kunsthistorische musea. De museale presentatie van 
een kunstwerk en het verhaal van de kunstgeschiedenis laten zich overal 
opvoeren, ongeacht waar het museum gelocaliseerd is. De keuze voor de 
inplantingsplaats van een kunstmuseum kan wel belangrijk zijn voor allerlei 
‘secundaire’ belangen die het kunstmuseum kan dienen – cultureel kapitaal van 
een stad of land, city marketing, revitalisatie van een stadsbuurt, etc. – maar voor 
de betekenis van de tentoongestelde kunst zelf en voor het verhaal dat het 
museum brengt, doet de inplantingsplaats van een museum er weinig toe. 
Kunstmusea maken in de regel immers non-lieux aan: precies gemanipuleerde 
binnenwerelden waarin een uitwisselbare, semantisch lege tentoonstellingsruimte 
aangemaakt wordt, lege scènes om er kunst te tonen en het verhaal van de 
kunstgeschiedenis te vertellen. Bij kunstenaarsmusea ligt dit anders doordat ze 
als personenmusea ook de institutionele logica van monumenten volgen. “Es 
kann sehr wichtig und aufschlußreich sein,” schrijft Zankl, „wie der Ort, an dem 
ein Personalmuseum eingerichtet wird und die betreffende Person 
zusammengehören.“ Hij onderscheidt drie soorten plekken waarmee vaak ook 
een ander zwaartepunt in de museale voorstelling van de herdachte persoon 

                                                            
35 Heinich, La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration. pp. 173-174. 
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samenhangt. 36  In geboorteplekken krijgen documenten over afkomst en 
ontwikkeling vaak een bijzonder gewicht en wordt door de inrichters vaak 
gepoogd roem te halen uit het feit dat de grote persoonlijkheid uit hun midden 
kwam. In plaatsen waar de hoofdprestatie volbracht werd, wordt veelal de 
samenhang tussen de locatie en de productie van het werk belicht. Tenslotte 
onderscheidt Zankl nog kunstenaarsmusea opgericht op plaatsen die de 
kunstenaar met deze bedoeling zelf uitkoos en soms al vormgaf. De oprichting 
van kunstenaarsmusea gaat typisch gepaard met een discours dat de keuze van 
de inplantingsplaats motiveert, niet zelden in anticipatie op de typische kritiek 
van een illegitieme vestigingsplaats die kunstenaarsmusea frequent te beurt valt. 

De gerichtheid van het kunstenaarsmuseum – als memoriaal – op een 
aanwezigheidservaring maakt dat plaatsen waar de kunstenaar ‘nog aanwezig’ is een 
voorkeur genieten. Deze motivatie speelt uiteraard bij de memorialisering van 
kunstenaarswoningen of -werkplekken tot Gedenkstätte, waarbij de manier 
waarop een interieur de afwezigheid en dus ook de aanwezigheid van zijn 
bewoners oproept, gemobiliseerd wordt om de herdenking en de 
aanwezigheidservaring in het memoriaal kracht bij te zetten. Maar ook 
kunstenaarsmusea in nieuw gebouwde museumgebouwen worden vaak bewust 
gevestigd op biografische contactplekken, in een dorp, stad of landschap waar 
de kunstenaar geleefd of gewerkt heeft. Het nieuwe museumgebouw fungeert 
hier dan als merkteken van een ‘contactplek’, van een plek waar nog iets van de 
aanwezigheid van de herdachte ‘hangt’. De plekken, steden of regio’s waar de 
kunstenaar woonde en werkte, worden dan door het nieuwe museum 
aangesproken in hun latent relictkarakter.  
 
In deze eerste van een drietal onderling verknoopte memoriaallogica’s die de 
keuze voor een inplantingsplek van het kunstenaarsmuseum mee aansturen, 
kunnen we spreken van indexicaal gemotiveerde standplaatsen van een 
kunstenaarsmuseum: het kunstenaarsmuseum wijst een plek aan waar relicten 
van de kunstenaar overblijven, en ook de relicten en plaatsen zelf staan in een 
indexicale relatie met de kunstenaar. 

De band van een plek of een lokale (institutionele) gemeenschap met de kunstenaar is het 
voorwerp van een tweede memoriale logica die locaties kwalificeert of 
diskwalificeert als standplaats voor een kunstenaarsmuseum. Deze motivatie 
behoort tot de symbolische motivaties voor de standplaats van een monument, in dit 
geval het kunstenaarsmuseum. Van de vestigingsplaats van kunstenaarsmusea 
wordt een geloofwaardigheid verwacht als centrum van de hiermee ingestelde 

                                                            
36 Zankl, "Das Personalmuseum. Untersuchung zu einem Museumstypus." p. 7. 

236



 
 

herinneringscultus die begrepen wordt als een vervolg van de relatie tussen de 
kunstenaar en de lokale gemeenschap. Een stad die zijn waardering voor de 
betreffende kunstenaar nooit liet blijken, of omgekeerd, een stad die de 
kunstenaar zelf niet koesterde wordt daarom soms het ‘recht’ betwist om als 
vestigingsplaats voor het kunstenaarsmuseum te dienen. (De ‘onrechtmatige’ 
standplekken worden dan oneigenlijke beweegredenen zoals prestige of 
geldgewin verweten.) Omgekeerd kunnen door de kunstenaar geprefereerde 
locaties symbolisch ook meer gepaste standplekken lijken.37 De overweging om 
een kunstenaarsmuseum in een nationale hoofdstad op te richten, ongeacht de 
biografische band van de kunstenaar met deze stad – denk bijvoorbeeld aan het 
Van Gogh Museum in Amsterdam – omwille van de symbolische consacrering 
en de recuperatie van de kunstenaar als nationaal symbool is eveneens een vorm 
van symbolische standplaatsmotivatie.  

Geboorteplekken en geboortehuizen komen omwille van de twee aangehaalde 
standplaatslogica’s vaak al in aanmerking – de geboorteplek is de biografische 
referentieplek bij uitstek. De herinnering door de lokale gemeenschap van de 
Great Man die uit deze gemeenschap ontsproten is, is een van de sterkste 
memoriaalpraktijken, vergelijkbaar met de traditionele vooroudercultus. 38  Bij 
geboorteplekken speelt echter ook nog een derde meer specifieke 
standplaatsmotivatie. Geboorteplekken komen in het bijzonder in aanmerking 
als cultusplek omwille van de ideologische verbinding tussen de noties van 
‘genie’ en ‘genius loci’. Het genie wordt verondersteld aangeboren te zijn en in 
een van zijn oudste betekenissen duidt ‘genius’ precies op het geheel van 
onvervreemdbare eigenschappen die iemand bij zijn geboorte ‘in ontvangst 
neemt’ op het moment en de plaats van zijn geboorte.39 De geboorteplek van de 
geniale kunstenaar is daarom als het ware de plaats waar zich temidden de 
profane werkelijkheid het sacrale gemanifesteerd heeft. In de tekst op de 
gedenkplaat van het Casa Natale di Raffaello wordt de verering van Rafaels genie 
expliciet gekoppeld aan een verering van de ‚genius loci‘ (fig.6,7):  

                                                            
37 “Although it’s the biggest single-artist museum in the United States, and the most ambitious outside 
of the Picasso Museum in Paris, here’s the irony: Andy would have hated it. ‘Pittsburgh? He’d have a fit,’ 
said Brigid Berlin, a Superstar in Warhol movies and a pal of the artist since 1963. ‘He spent his whole 
life trying to het out of there.’” "Grace Glueck, "A Little Late, Warhol Goes Home to Pittsburgh," The 
New York Times 1994. 
38 Zie ook – alleen al voor de evocatieve titel -  Bruno Vouters, "La création du musée Matisse au 
Cateau-Cambrésis. "Du sang, c'est pas de l'eau"." in Collection(s) Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis, 
red. Dominique Szymusiak (Le Cateau-Cambrésis: Musée Matisse, 2002). 
39 Giorgio Agamben geeft aan hoe de koppeling genius/genius loci te begrijpen valt vanuit de notie van 
het genie zelf. Agamben stelt dat genius oorspronkelijk in de antieke Romeinse cultuur immers een 
soort godheidje was van de plek die iemand vanaf zijn geboorte als een individuele bewaarengel bleef 
vergezellen. Giorgio Agamben, "Genius," in Profanations, red. Giorgio Agamben (New York: Zone Books, 
2007). Hier pp. 9-10.  
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      NVMQVAM MORITVRVS  Sans être destiné à la mort 
  EXIGVIS HISCE IN AEDIBVS  dans cette petite maison 
      EXIMIVS ILLE PICTOR   le peintre divin  
                RAPHAEL   Raphaël 
              NATVS EST   naquit 
         OCT. ID. APR. AN.   le sixième jour d’avril de l’an 
            M. CD XX CIII   mille quatre cent quatre-vingt-trois 
    VENERARE IGITUR HOSPES  donc adore, hôte, 
     NOMEN ET GENIUM LOCI  le nom et le génie du lieu 
                  NE MIRERE   et que la stupeur ne t’éprenne: 

LUDIT IN HVMANIS DIVINA POTETIA REBVS la divine puissance se joue des 
 vicissitudes mortelles 

ET SAEPE PARVIS CLAVDERE MAGNA SOLET  et se plaît souvent à cacher le 
sublime sous d’humbles apparences40 

 
De geboorteplaats wordt opgezocht om het genie van de geboorteplek van 
Rafael te aanbidden, het genie van de kunstenaar dat er als het ware nog rond 
spookt, de „Aura, die dem Gedächtnisort seine Weihe gibt,“ zoals Aleida 
Assmann schrijft, en die „in keine noch so kunstfertigen Monumente 
übersetzbar [ist]“.41 
 

 

1.2 Gecultiveerde aanwezigheid 
 
Om de aanwezigheid van de herdachte kunstenaar in het kunstenaarsmuseum te 
analyseren maak ik een onderscheid tussen achtereenvolgens aanwezigheid als 
een mediaal-semiotisch effect en aanwezigheid als een resultaat van een 
geïnstitutionaliseerde cultus. In het mausoleum en het portret, twee veelgebruikte 
metaforen voor het kunstenaarsmuseum, kunnen de twee mediale mechanismen 
aangewezen worden waarop de aanwezigheid van de herdachte kunstenaar in 
het kunstenaarsmuseum geschraagd is: aanwezigheid door respectievelijk de 
aanwezigheid van relicten en door voorstellingen van de kunstenaar en zijn werk. 
Mausoleum en portret roepen echter elk ook sociologisch-institutionele 
herinneringspraktijken op waarin ze ingebed zijn. In werkelijkheid kruisen deze 
verschillende mechanismen elkaar voortdurend. Zo worden in de museale 
voorstelling van de herdachte ook relicten gebruikt. En in de voorstellingen 

                                                            
40 Vertaling uit: Giuseppe Cucco, Casa Natale di Raffaello Urbino  (Urbino: Accademia Raffaello - Urbino, 
1997). p. 8. 
41 Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses  (München: 
C.H. Beck, 1999). p. 326. 
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worden betekenissen aangereikt die op het institutioneel niveau van het 
kunstenaarsmemoriaal essentiële geloofspunten zijn – de grootheid en de 
singuliere identiteit van het werk en de persoonlijkheid van de kunstenaar – en 
die op hun beurt de kunstenaarscultus ondersteunen waarin de relicten 
opgeladen worden tot relieken van de mythisch vergrote kunstenaar. 
Aleida Assmann stelt dat de antropologische kern van de monumentencultus in 
de dodenherdenking ligt, en wellicht zijn ook de interacties tussen voorstelling 
en relict, en tussen betekenis en aanwezigheid het meest exemplarisch in het 
grafmonument.42  De vrome plicht (pietas) van de dodenherdenking (memoria) 
beantwoordt volgens Assmann aan een universeel cultureel taboe: de doden 
moeten begraven en tot rust gebracht worden omdat ze anders de rust van de 
levenden en het maatschappelijk leven dreigen in gevaar te brengen. 43  Het 
grafmonument laat toe om de onherroepelijke werkelijkheid in haar meest 
treffende vorm – de aanwezigheid van de dood in de gedaante van een 
afgestorven lichaam – af te dekken met een betekenisgevend herdenkingsteken. 
Het herdenkingsteken moet de onloochenbare brute feitelijkheid – het dode 
lichaam op deze plaats – via voorstelling met betekenis verbinden en symbolisch 
plaatsen, het in een culturele samenhang opnemen waarbinnen het zin kan 
krijgen. Maar het grafmonument probeert de dood en de herinnering aan de 
overledene niet alleen in een betekenisvolle samenhang te integreren, het 
verankert die herinnering ook aan een plek. Het schrijft de naam van de 
overledene op een bepaalde plaats in, zodat de herinnering aan de sterfelijkheid 
op één bepaalde plaats geconcentreerd wordt en andere plaatsen vrij kunnen 
blijven voor een sociaal functioneren waarin de herinnering aan de dood niet alle 
andere betekenissen uitvlakt. Deze verankering gebeurt echter niet alleen 
doordat het grafmonument op een vaste locatie blijft, de herinnering aan de 
overledene hecht zich ook met de standplaats van het grafmonument doordat op 
die plaats, als begraafplaats van het dode lichaam, al een bijzonder krachtige 
aanwezigheid van de overledene bestaat. Zo ontstaat in het grafmonument een 
exemplarische wisselwerking tussen betekenis en aanwezigheid. De symbolische 
voorstelling van de grafsteen – of de aarden hoop waar Adolf Loos stil van 
wordt – dekt met haar voorstelling wel de stoffelijke resten af, maar ze wijst ook 
de plaats van het dode lichaam aan. De duistere aanwezigheid van het lichaam 
verdwijnt er niet volledig maar geeft net een bijzondere trefkracht aan de 
voorstelling. 

De aanwezigheid van de overledene valt bij het grafmonument echter 
niet tot dit effect van een mediale wisselwerking te herleiden. De herdachte 

                                                            
42 Ibid. p. 33. 
43 Ibid. p. 38. 
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wordt er ook aanwezig gehouden door een rituele herinneringspraktijk. Deze 
sociologische dimensie bovenop de tekenstructuur moet ook voor monumenten 
in het algemeen, en voor kunstenaarsmusea als personenmemorialen onderkend 
worden. De aanwezigheid van de herdachte kunstenaar in het 
kunstenaarsmuseum is ook het resultaat van de sociologische praktijk van een 
kunstenaarscultus die in het kunstenaarsmuseum-memoriaal geïnstitutionaliseerd 
wordt. Participanten in de cultus beladen het kunstenaarsmuseum met een 
supplementaire aanwezigheid: relicten worden er als relieken gecultiveerd. 
 
 
1.2.1 Aanwezigheid als mediaal-semiotisch effect 
 
Alois Riegl stelt dat binnen de moderne monumentencultus een onderscheid 
gemaakt moet worden tussen de categorie van de gewilde monumenten en de 
categorie van de ongewilde monumenten. De eerste zijn intentioneel opgerichte 
gedenktekens, de tweede gebouwen en andere artefacten waaraan de moderne 
maatschappij een historisch documentaire of artistieke waarde toekent en die ze 
als monument consacreert. Riegl situeert het onderscheid tussen de gewilde en 
de ongewilde monumenten in de eerste plaats in de verschillende sociale 
praktijken waarbinnen ze als monument functioneren, maar hij verbindt aan 
beide monumentbegrippen ook een verschillende manier van betekening. Het 
gewilde monument houdt het te herinneren moment of de boodschap vast door 
er een voorstelling van te maken, “mit den bloßen Ausdrucksmitteln der bildenden 
Kunst oder unter Zuhilfenahme einer Inschrift” werkt het als gedenkteken.44 De 
ongewilde monumenten herinneren daarentegen aan het verleden via hun 
statuut als relict uit dat verleden: ze houden de historische werkelijkheid als 
materieel fragment aanwezig. De differentiatie tussen monumenten op basis van 
het onderscheid tussen gedenkteken en relict, tussen herinnering via 
voorstellingen en via materiële fragmenten is een differentiatie tussen 
aanwezigheidsgenererende mechanismen op het niveau van het medium.  
  
Voorstelling: betekenis 

In het algemeen werken voorstellingen ongeacht waar ze zich bevinden. Elke 
voorstelling heeft weliswaar een ‘ergens’ nodig om te kunnen verschijnen, een 
veld in de ruimte (en in tweede instantie ook in de tijd) waar alle elementen van 
de voorstelling samen kunnen verschijnen en overzien worden: een doek, een 
piëdestal, een pagina, een scherm, een tentoonstellingszaal – kortweg: een scène. 

                                                            
44 Riegl, "Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung." p. 144. 
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De signifiants moeten altijd ergens zijn, maar de voorstelling zelf is vanuit een 
strikt semiologisch opzicht onverschillig voor haar verschijningsplaats. Een 
monument dat een voorstelling aanmaakt – een portretbuste, een biografie, een 
tentoonstelling – kan in principe dan ook overal het herinnerde vasthouden en 
oproepen.  

Via voorstellingen kan het herdachte wel opgeroepen worden, maar het 
wordt bij de lezer, toeschouwer, bezoeker slechts als idee aanwezig. Tegenover 
deze beperkte aanwezigheid bieden voorstellingen wel de mogelijkheid om aan 
de evocatie betekenis toe te voegen, zoals de exemplarische grootheid van de 
herdachte. In een voorstelling ontstaat betekenis, zin, wanneer een lezer of 
kijker de tekens in de voorstelling in een betekenisvol verband kan brengen. De 
structuralistische analyse van récits demonstreert hoe in de 
betekenistotstandkoming een narratieve – ‘functionele’ – eenheid van een tekst 
geconstrueerd wordt. Roland Barthes bijvoorbeeld stelt in Introduction à l’analyse 
structurale des récits dat zich onder de veelvormigheid en schijnbare 
onsamenhangendheid van de uiteenlopende soorten verhalen analoge structuren 
bevinden die voor analyse toegankelijk zijn. 45  Deze verhalen hebben geen 
betekenis omdat ze in een mimetische verhouding tot een buiten-narratieve 
werkelijkheid zouden staan, maar ontlenen hun betekenis precies aan hun 
structuren. Betekenis bestaat niet op grond van overeenkomst met een buiten-
tekstuele referent maar ontstaat louter in het verhaal door de manier waarop elk 
element zijn functie krijgt in een grotere betekenisstructuur. “Le récit ne fait pas 
voir, il n’imite pas; la passion qui peut nous enflammer à la lecture d’un roman 
n’est pas celle d’une vision (…), c’est celle du sens.”46  Barthes’ theoretisch 
model ten behoeve van de narratieve analyse beschrijft de langue van het verhaal 
in termen van functionele eenheden op verschillende niveaus in de 
verhaalstructuur. Opdat een notatie functioneel zou zijn voor het genereren van 
betekenis moet deze geïntegreerd kunnen worden op eenzelfde of op een hoger 
beschrijvingsniveau.47 Daarbij is het de toehoorder, lezer of beschouwer die het 
vertelde als voorstelling probeert te interpreteren en daarbij vanuit zijn 
gesitueerdheid in of vertrouwdheid met een bepaalde culturele context, 
connotaties en intertekstuele betekenissen kan herkennen. De leesbaarheid van 
de betekenissen van Harou-Romains Sacellum veronderstelt dat de bezoeker het 
tempeltje herkent, en in het geheel ook een setting vergelijkbaar met deze in 
                                                            
45 Roland Barthes, "Introduction à l'analyse structurale des récits," in Poétique du récit (1977), red. R. 
Barthes et al., Points (Paris: Editions du Seuil, 1966). p. 7. 
46 Ook: “la fonction du récit n’est pas de “représenter”, elle est de constituer un spectacle qui nous reste 
encore très énigmatique mais qui ne saurait être d’ordre mimétique; la “réalité” d’une séquence n’est 
pas dans la suite “naturelle” des actions qui la composent, mais dans la logique qui s’y expose, s’y 
risque, et s’y satisfait”. Ibid. p. 52. 
47 “Le sens n’est pas “au bout” du récit, il le traverse.” Ibid. p. 15. 
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Poussins schilderijen kan herkennen. Jean Schwinds (fictief) museumontwerp 
voor een museum voor Lucio Fontana dat uit een pasticherende blow-up bestaat 
van Fontana-achtige doeken met incisies, berust op eenzelfde veronderstelde 
herkenbaarheid. (fig.10,11) In Mario Botta’s ontwerp voor het Jean Tinguely-
Museum in Basel wordt Tinguely in het exterieur alleen voorgesteld door een 
uitvergrote signatuur ‘Tinguely’ op twee van de gevels. (fig.9) Hier worden 
zowel de kunstenaar via zijn  naam, als de idee van individiualiteit en 
auteurschap via de signatuur, voorgesteld. 

 
Voorstellingen krijgen betekenis dankzij een lectuur die steeds wat abstractie 
moet maken van de materialiteit van de betekenaars om het betekende in telkens 
grotere zingehelen te interpreteren. Toch lost de materialiteit van de betekenaars 
in de voorstelling nooit volledig op in betekenis. Dit geldt des te meer voor 
tentoonstellingen waar de betekenaars overwegend een objectkarakter krijgen 
dat de weerstand van het werkelijke tegen de voorstelling doet toenemen.48 
Museumobjecten brengen met hun aanwezigheid meer over dan alleen de 
narratieve functie die ze door hun positie in een tentoonstelling bedoeld zijn te 
vervullen: de materiality of the things per se blijft immers onherleidbaar tot welke 
betekenis ook binnen de tentoonstelling-als-tekst.49 De opname van historische 
relicten in een tentoonstelling is dan ook van wezenlijk belang voor het 
functioneren van de tentoonstelling als wat Jean Davallon omschrijft als een 
archéomedia, een medium dat niet alleen een voorstelling maakt maar dat de 
‘ontvanger’ ook in contact brengt met de geëvoceerde ‘oorspronkelijke 
gebeurtenis’ via materiële getuigen.50 
 
Relict, spoor, plek: aanwezigheid 

Relicten stellen het verleden op een directere manier aanwezig. Ze houden het 
verleden via fragmenten in zijn materialiteit tegenwoordig en laten een 
sensorieel contact met het verleden toe. Tegenover de intensiteit van deze steeds 

                                                            
48 Hier niet een gevolg van wat Barthes détails concrets noemt, maar van objets réels. Zie ———, "L'effet 
de réel," in Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV (1984), red. F.W., Points essais (Paris: Editions 
du Seuil, 1968).  
49 Zie ook Sandra H. Dudley, Museum materialities: objects, engagements, interpretations, New York 
2009. 
50 “C'est le fait que la technologie utilise l'espace même où le visiteur est en contact physique avec des 
témoins (en l'occurrence, des choses appartenant effectivement au monde représenté) qui m'incite de 
parler d'un archéo-média, par comparaison avec les autres médias qui ont recours à des techniques de 
représentation qui maintiennent le récepteur hors de tout contact avec l'événement originaire. Mais, 
nous allons le voir, c'est aussi ce fait qui donne à la visite son caractère événementiel, sa puissance 
symbolique; et pour tout dire sa dimension rituelle.” Davallon, L'exposition à l'oeuvre. Stratégies de 
communication et médiation symbolique. p. 38. 
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lokale aanwezigheidservaring staat echter de onderbepaaldheid van de betekenis 
van het relict. Materiële relicten kunnen een nabijheid van het verleden 
oproepen, een aanwezigheid die niet noodzakelijk over het verleden informeert 
en die ook niet volledig tot betekenis herleid kan worden wanneer het relict 
binnen een bepaalde voorstelling geïnterpreteerd wordt.  

Op louter mediaal-semiotisch niveau beschouwd ligt de aanwezigheid 
die relicten oproepen in de manier waarop ze fragmenten van het verleden in 
tastbare vorm doorgeven in combinatie met hun metonymische werking. 
Relicten verwijzen immers naar de verdwenen historische contexten waaruit ze 
afkomstig zijn. Hun fragmentair karakter signaliseert de afwezigheid van een 
verdwenen historische werkelijkheid en maakt het verleden zo, via de ervaring 
van de afwezigheid ervan, aanwezig. Het algemenere mechanisme dat hier speelt 
is dat van het spoor – le trace, the trace – en de “extraordinary sense of time-past” 
die het volgens Rosalind Krauss’ formulering genereert. “Though they are 
produced by a physical cause, the trace, the impression, the clue are vestiges of 
what is itself no longer present in the given sign.”51 Of met een parafrasering 
van Barthes’ conceptualisering van het ça-a-été-là van de foto als indexicaal beeld: 
in relicten en sporen is het verleden “physically present but temporarily 
remote.” 52  Ook plaatsen functioneren binnen deze logica van aanwezigheid 
zonder betekenis. Plaatsen kunnen als relicten in de nulgraad opgevat worden: 
zelfs de lege plek waar elk materieel relict en elk spoor van een historische 
gebeurtenis verdwenen zijn, maar waarvan we weten dat de gebeurtenis er 
plaatsvond, laten nog een contactervaring met deze gebeurtenis toe. Elke 
gebeurtenis uit het verleden moet ergens plaatsgevonden hebben en de lieux 
behouden een metonymische verhouding tot het avoir-lieu. 

Behalve wat Aleida Assmann de lange, moeizame weg van de filologie 
en de historische wetenschappen noemt, laten relicten ook de korte en directe 
weg van de fantasie en de gevoelsmatige benadering van het verleden toe.53 
Historicus Johan Huizinga sprak in dit verband van de “historische sensatie” bij het 
hanteren van bijvoorbeeld perkamenten manuscripten, een sensatie van het 

                                                            
51 Rosalind Krauss, "Notes on the Index: Seventies Art in America. Part 2," October 4, nr. autumn (1977). 
p. 65. 
52 Ibid. p. 65. 
53 Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. p. 324. Ook: “Der 
lange Weg der schriftlichen Überlieferung wird belebt und bekräftigt durch den kurzen Weg der 
Autopsie; das geistige Vermächtnis der Vergangenheit wird sinnlich erfahrbar durch kundige Augen, 
die auf sichtbare Relikte stoßen. Dabei, so wird erwartet, soll ein geheimnisvoller Funke von der 
Vergangenheit in die Gegenwart hinüberspringen – allen Brüchen und Vergessen zum Trotz.“ p. 310. 
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verleden in zijn materialiteit die niet tot de informatie-inhoud van de historische 
documenten herleid kan worden.54 
 
Indexicale tekens tussen voorstelling en aanwezigheid  
 

Relicten en sporen maken geen voorstelling van het verleden maar impliceren 
het verleden en wijzen het aan. Ze betekenen, met Charles Sanders Peirce, niet 
symbolisch of iconisch maar indexicaal. Zoals de naam suggereert betekenen 
indexicale tekens door aan te wijzen: meegaan met de indexicale aanwijzing 
betekent de wijsvinger – index –volgen tot de plaats van het aangewezene. Het 
typevoorbeeld van indexicaliteit dat Charles Sanders Peirce geeft, is de manier 
waarop een inslag met kogelgat een schot aanwijst. 55  Inslag, indruk, afdruk, 
afgietsel zijn allemaal vormen van een subcategorie van de index, namelijk van 
sporen. Sporen maken wellicht het sterkst duidelijk hoe bij een indexicaal teken 
het verband tussen betekenaar en betekende er een van contact is. Bij sporen en 
relicten maakt het aanwijzen een letterlijk, materieel contact, maar dit is geen 
voorwaarde voor indexicaliteit. Ook de wijzende geste of de blik van een figuur 
in een schilderij  kan iets aanwijzen, en ook woorden als ‘ik’, ‘dit’, ‘hier’, ‘daar’ of 
‘nu’ – Jakobson noemt ze ‘shifters’ – zijn indexicale tekens. Op zich zijn het lege 
tekens die zich slechts binnen en afhankelijk van de situatie van een spreekact 
met betekens vullen. Wat al deze tekens gemeen hebben is de quasi-
performatieve geste van het aanwijzen, in het hier en nu van een werkelijkheid. 
Wat door indexen betekend wordt, krijgt dan ook een bijzondere ‘presentie’, 
maar die presentie blijft typisch ‘stom’. Indexicale tekens kunnen wel iets 
aanwezig stellen maar ze kunnen op zichzelf geen zin articuleren. Slechts via 
combinatie met of integratie in een voorstelling kunnen indexen op zin 
betrokken worden. Om de ‘stomme’ presentie van de index ‘aan het spreken te 
krijgen’ moeten foto’s en meer nog relict-objecten bijvoorbeeld van 
onderschriften voorzien worden, of in narratieve sequenties of tentoonstellingen 
gemonteerd worden. 56  Omgekeerd laten indexicale tekens ook toe om 
voorstellingen op de werkelijkheid van ‘wat plaatsheeft’ te betrekken. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een voorstelling buiten haar kader 
begint te verwijzen, wat veel voorstellingen bij monumenten net doen. 
Bovendien realiseert het algemene karakter van veel monumenten als merkteken 

                                                            
54 Pascal Gielen en Rudi Laermans, Cultureel goed : over het (nieuwe) erfgoedregiem  (Leuven: 
LannooCampus, 2005). 
55 Peirce geciteerd in Mieke Bal en Norman Bryson, "Semiotics and Art History," The Art Bulletin, nr. june 
(1991). p. 189. 
56 Rosalind Krauss verwijst in dit verband ook naar de opmerkingen in die zin van Walter Benjamin in 
zijn ‘Das Kunstwerk’-essay. Rosalind Krauss, "Notes on the Index: Seventies Art in America," October 3, 
nr. spring (1977). p. 77. 
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– als merkpaal, als inscriptie – een indexicaal gebarende koppeling van de 
voorstelling in het monument met de standplaats van het monument die zo 
meer op de voorstelling betrokken wordt dan als alleen een verschijningsplaats 
van een voorstelling. “Im indexicalischen Gestus des Zeigens vollzieht sich der 
Erinnerungsakt der Gedächtnisorte,” schrijft Aleida Assmann, “[a]uch die 
Ruinen und Relikte sind nur Zeigefinger auf die konkrete Stelle, wo sich einst 
Leben und Handlungen abspielten.” 57  Het monument maakt enerzijds een 
voorstelling van de herdachte gebeurtenis of persoon en geeft in die voorstelling 
ook vaak de gedenkwaardigheid daarvan aan. Anderzijds bekrachtigt en 
verduurzaamt het monument als merkteken de oprichtingsgeste waarmee de 
gedenkcultus ingesteld werd, en duidt het vaak ook de plaats aan van een 
spectrale aanwezigheid van het herdachte.  
 
 
1.2.2 Aanwezigheid door een institutionele cultussituatie 
 
Gepersonaliseerd object en geobjectiveerde persoon  

Riegls onderscheid tussen gewilde monumenten (voorstelling) en ongewilde 
monumenten (relict) kan maar moeilijk rechtstreeks doorgetrokken worden naar 
de kunstenaarsmusea-memorialen. Wel kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen enerzijds kunstenaarsmusea ingericht in monumentale en 
programmatisch opgeladen gebouwen die op zich tot Riegls categorie van 
gewilde monumenten gerekend kunnen worden en anderzijds kunstenaarsmusea 
ingericht in het geboortehuis of de werkplek van de kunstenaar, historische 
woningen die op zich voorbeelden van ongewilde monumenten zijn. Maar deze 
huizen mogen niet zomaar ‚ongewilde‘ monumenten genoemd worden omwille 
van de memoriale ambities waarmee sommige van deze kunstenaarshuizen al 
gebouwd (en ingericht) werden. Vooral echter komt bij de institutionele uitbouw 
van deze ‚ongewilde monumenten‘ tot Gedenkstätte ook een ‚gewilde 
monumentaliseringsambitie‘ binnen. De aangebrachte naamplaat, de verzen en 
de beeltenis op de gevel van het geboortehuis van de ‚onsterfelijke‘ Raffaello 
Sanzio behoren tot de memoriaalapparatuur die de uitbouw van het 
oorspronkelijk ‚ongewilde monument‘ tot ‚gewild memoriaal’ aangeven. 

In haar beschrijvend model van de ‘sanctification’ van moderne kunstenaars 
duidt Nathalie Heinich met de term mise-en-relique het zesde en laatste deelproces 
van de heiligmaking van een kunstenaar als Van Gogh aan. In dat proces 

                                                            
57 Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. p. 324. 
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worden plaatsen en objecten in stelling gebracht als object van een 
kunstenaarscultus.58 Ik neem de term over om de institutionele operaties aan te 
duiden die relicten (voorwerpen, gebouwen en plaatsen) de positie van reliek 
laten innemen.  

De categorie ‘relieken’ duidt geen intrinsieke kwaliteit van objecten aan, 
maar een kwaliteit die in een vereringscontext tot stand gebracht wordt. Een 
kunstenaarscultus met reliekverering heeft de institutionele erkenning van het 
belang van de betroffen kunstenaar als voorwaarde. De verbijzondering van 
relicten tot relieken steunt – via de 1.1.1 aangehaalde tussenstappen – op de 
institutioneel erkende verbijzondering van het individu. 59  Relicten hebben al 
uniciteitswaarde omwille van de eenmaligheid van de geschiedenis, relieken 
verdubbelen deze uniciteitswaarde nog verder door hun verband met de unieke 
‘grand singulier’ die tot idool uitgroeit:60  

[D]ès lors qu’il y a idole – l’être dont collectivement on recherche, en 
son absence, la présence, et en sa présence la plus grande proximité – 
s’impose la nécessité des opérateurs de présence: prêtres, icônes, 
médiateurs. Leur intercession, en même temps qu’elle s’interpose, 
rapproche l’idole de l’idolâtre, le saint de son adorateur, le grand 
homme de son admirateur61  

Het verlangen naar contact met de geïdoliseerde kunstenaar creëert een behoefte 
aan contactsituaties, aan een présence opérée, een bediende aanwezigheid.  

Een cruciaal aspect van de mise-en-relique schuilt in de enscenering 
binnen een vereringssituatie. De enscenering formaliseert de waardering van het 
relict als reliek. In de cultussituatie wordt het relict een magisch reliek, en wordt 
het portret een bezield icoon. De presentatie van een beentje, een haarlok of een 
stukje kleding van een heilige in een reliekhouder duidt het voorwerp als reliek 
aan, samen met de opstelling van de reliekhouder in een altaar, in een kapel. De 

                                                            
58 Heinich, La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration. p. 186 en p. 207. „Ainsi les lieux se 
trouvent constitués en reliques: objets qu’a non seulement touchés et utilisés, mais également figurés 
dans sa peinture, l’homme autour de qui s’est formée cette mise-en-relique du village.” p. 186. 
59 De institutionele bekrachtiging van een heiligen- of personencultus, door de Kerk of door de 
institutionele kunstwereld, beperkt zich typisch tot de erkenning van de grootheid van de persoon, en 
eventueel tot de authenticatie van de relikwieën, maar ze neemt zelden de verdediging op van de 
relikwieënverering zelf. 
60 Heinich, La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration. pp. 171-172. Merk op: er is ook een 
personaliserende verbijzondering van objecten mogelijk, zonder dat dit met een cultische vergroting 
gepaard gaat. Cf. Caterina Albano’s definitie van biographical objects: “They act as cultural fetishes, as 
the tangible surrogate of the absent subject, thus acquiring subjective attributes. They move from the 
indifference of being an object to the subjectivity of having ‘a name, a personality, a past’.” Caterina 
Albano, "Displaying lives: the narrative of objects in biographical exhibitions," museum and society 5, nr. 
1 (2007). p. 20. 
61 Heinich, La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration. p. 188. 
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enscenering tot relieken speelt in kunstenaarsmusea op vergelijkbare wijze, al is 
de enscenering er zelden zo expliciet en eenduidig. De enscenering als relieken is 
er vaak weinig meer dan een tentoonstelling van uit hun historisch functioneel 
verband gebrachte ‘contactobjecten’ – veelal de werktuigen van de kunstenaar – 
die evenmin in een tentoonstellingsverhaal opgenomen worden. De biografische 
relatie van de objecten met de herdachte blijkt doorgaans al impliciet uit de 
context van het kunstenaarsmuseum, maar ze wordt vaak ook nog door 
afzonderlijke etiketten bevestigd – de wandelstok van Magritte, de deurbel van 
de laatste villa van de Magrittes. (fig.12,13) Soms worden de objecten ook 
geauthentificeerd met foto’s die het contact van het tentoonstelde object met de 
herdachte kunstenaar tonen. De identificatie door het kunstenaarsmuseum van 
zowel de biographical objects, de props en de plekken uit het werk, maakt ze tot 
relieken en pelgrimageplekken.   

Bij kunstenaars worden, anders dan bij grote wetenschappers of politici 
bijvoorbeeld, naast lieux-de-vie – plaatsen waar de kunstenaar geleefd heeft, 
geweest is – ook lieux-de-l’oeuvre als relictplaatsen opgezocht en in een 
reliekverering betrokken.62 Deze ‘werk-plaatsen’ zijn niet zozeer plaatsen waar 
de kunstenaar werkte, maar plaatsen die in een metonymische relatie staan met 
het wérk en als dusdanig als representanten voor het werk kunnen staan. 63 
Nathalie Heinich beschrijft als prototype van een lieu-de-l’oeuvre van Van Gogh 
het kerkje van Auvers-sur-Oise dat als onderwerp in enkele van Van Goghs 
doeken een bekendheid kreeg. De scheidingslijn tussen lieux-de-vie en lieux-de-
l’oeuvre is vanzelfsprekend vaak niet scherp te trekken. Giorgio Morandi maakte 
bijvoorbeeld talloze schilderijen van het zicht uit zijn ateliervenster over de 
binnenkoer en het dakenlandschap van Bologna. Voor de schoorsteenmantel in 
La durée poignardée (1938) en voor het schuifvenster in een reeks schilderijen zoals 

                                                            
62 Deze noties ontleen ik aan Nathalie Heinich. p. 184. In verband met de pelgrimage naar ‘lieux-de-
l’oeuvre’ – zie ook de fenomenen van ‘literaire landschappen’ en van ‘set jetting’. Set jetting is de naam 
die gebruikt wordt om het toenemende toerisme te benoemen van plaatsen die als locaties voor tv- of 
filmproducties dienden. De notie ‘literaire landschappen’ ontleen ik aan een essay van Chris Rojek. 
‘Literary landscapes’ zijn volgens Rojek naast ‘black spots’, ‘heritage sites’ en ‘Theme parks’ een typisch 
postmoderne leisure space, het zijn “escape areas which are themed around the lives of famous 
novelists and the characters of their fiction.”Chris Rojek, "Fatal Attractions," in Representing the Nation: 
A Reader, Histories, heritage and museums, red. David Boswell en Jessica Evans (London: Routledge, 
1999). p. 186. Opmerkelijk is ook de categorie ‘black spots’ waaronder Rojek ook de ge-theme-de 
sterfplekken van celebrities rekent, zoals de kruising van Highways 466 en 41 in California waar James 
Dean een fataal auto-ongeval had. De gememorialiseerde Auberge Ravoux waar Van Gogh zelfmoord 
pleegde, zou ook tot deze categorie gerekend kunnen worden. 
63 Voor een conceptualisering van de verschillende metonymische structuren in het 
kunstenaarshuismuseum, zie Martin Maurach, "Das Brückner-Kühner-Haus in Kassel. Anmerkungen 
zur metonymischen Struktur einer Gedenkstätte," in Atelier und Dichterzimmer im neuen Medienwelt. Zur 
aktuellen Situation von Künstler- und Literaturhäusern, red. Sabiene Autsch, Michael Grisko en Peter 
Seibert (Bielefeld: Transcript Verlag, 2005). 
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La condition humaine  (1938) blijken elementen in Magrittes appartement in de 
Esseghemstraat in Jette model gestaan te hebben.64  

Ook kunstwerken kunnen door bezoekers in de kwaliteit van reliek 
aangesproken worden, zeker wanneer ze omgeven zijn door andere relieken. 
Nathalie Heinich spreekt van een structurele homologie tussen de werken en 
relieken van een kunstenaar, “toutes deux procédant d’une personnalisation de 
l’objet en même temps que, symétriquement, d’une objectivation de la 
personne.”65 Het kunstwerk als reliek wordt niet opgezocht omwille van zijn 
belang als singulier kunstwerk, of zelfs als artistieke prestatie die de kunstenaar 
groot maakt, maar omgekeerd als belichaming van de singuliere en reeds 
sociologisch ‘vergrote’ persoonlijkheid van de kunstenaar. Vanuit het standpunt 
van de kunst is dergelijke waardering ‘schandalig’ omdat ze het werk om de 
verkeerde redenen waardeert: in plaats van het belang van de kunstenaar op de 
kwaliteit van zijn werk te baseren, beschouwt ze het werk als een afgeleide van 
het belang van de kunstenaar: 
 

Si les oeuvres de l’artiste sont, tout comme les reliques du saint, l’une 
des formes que prend la permanence de sa personne au-delà de sa mort, 
il y a lieu de penser que dans l’émotion du regard porté sur elles se 
manifeste, par-delà l’expérience esthétique associée aux qualités 
plastiques, quelque chose du pouvoir traditionnellement imputé à tout 
objet ayant été “en relation immédiate ou médiate avec un saint”: 
l’attente d’une participation du pèlerin aux qualités de la personne par la 
médiation des choses lui ayant appartenu.66 

In een benadering van de werken van een kunstenaar als relieken kan de factuur 
van het originele werk een hoofdrol spelen: de individuele potloodtrekken, 
vingerafdrukken in een kleimodel of de toetsen op een schilderijoppervlak zijn 
evenvele sporen van de kunstenaar-maker. Dit indexicaal contact met de 
kunstenaar kan, net als het door Barthes omschreven (denkbeeldig) contact met 
de auteur als een fantasmatisch lichaam in de tekst, een bron van plezier 
inhouden bij het lezen van literatuur of het bekijken van kunstwerken. 

 

 

                                                            
64 Jan Ceuleers, red. René Magritte, Esseghemstraat 135, Jette-Brussel (Antwerpen: Pandora, 1999). 
65 Heinich, La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration. p. 172. 
66 Ibid. pp. 170-171. 
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Aura als functie van (cultus)plek 

De waardering in het kunstenaarsmuseum van kunstwerken als manifestaties 
van de vereerde kunstenaar eerder dan als mogelijkheden voor een esthetisch-
kritische beschouwing roept het onderscheid op dat Walter Benjamin maakte 
tussen de cultuswaarde (Kultwert) en de tentoonstellingswaarde (Ausstellungswert). 
In zijn bekende Kunstwerk-essay betoogt Benjamin dat de moderne 
reproductietechnieken een wezenlijke omslag betekenden voor de kunst en zijn 
maatschappelijke positie. 67  De vermenigvuldigbaarheid van moderne 
kunstwerken via de druktechnische, fotografische en filmische media 
betekenden volgens Benjamin een omslag van de cultuswaarde naar de 
tentoonstellingswaarde als bepalende waardes in de receptie van kunst. In de 
beschouwing van een kunstwerk in zijn materiële en historische eenmaligheid, 
zelfs wanneer het tentoongesteld is in een museumsituatie, blijft volgens 
Benjamin immers nog iets doorwerken van de cultussituaties waarbinnen 
kunstwerken functioneerden voorafgaand aan het museale tijdperk. Voor 
Benjamin blijft ook in het museum nog een cultisch-rituele dimensie bestaan en 
blijft het eenmalige kunstwerk nog in belangrijke mate een icoon omgeven door 
een geheimzinnig en plaatsgebonden aura. Pas met de verspreide receptie van, in 
principe, oneindig reproduceerbare werken zou deze cultuswaarde en het ermee 
geassocieerde aura van kunstwerken volledig plaatsmaken voor de 
tentoonstellingswaarde, en zou de kunst pas werkelijk gedesacraliseerd worden. 

Interessant met betrekking tot de problematiek van het 
kunstenaarsmuseum is de manier waarop Benjamin de auratische ervaring van 
kunstwerken met hun presentatiesituatie verbindt: aura als functie van de 
(museale) cultusplek. Het kunstenaarsmuseum realiseert als personenmemoriaal 
bijgevolg een dubbele ‘(her)sacralisering’ van de daar tentoongestelde 
kunstwerken. Bovenop het functioneren van het kunstenaarsmuseum als 
museum dat kunstwerken nog in hun materiële eenmaligheid tentoonstelt, komt 
immers ook nog de sacralisering van de werken als relieken van de herdachte 
kunstenaar: ongeacht of er feitelijk indexicaal te volgen ‘toetsen’ of andere 
manipulaties zijn die naar het maken van de kunstenaar wijzen worden ze 
auratisch opgeladen door de monografische cultussituatie. Dit geldt in het 
bijzonder voor de (zelf)portretten die vaak niet als werk onder de werken van 
het oeuvre gepresenteerd worden, maar van de rest van het oeuvre geïsoleerd 
worden en in hun portretfunctie, als monumenten, worden gebruikt. Ze 
verschijnen op de drempel van het kunstenaarsmuseum, voor of op de façades, 

                                                            
67 Walter Benjamin, "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit," in Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1936/1977). 
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of in de lobby’s van musea. Of ze verschijnen in het hart van het museum maar 
dan vaak wat apart van het andere werk, zoals de twee zelfportretten in de 
atelierzalen op de derde verdieping van het Musée Gustave Moreau. Het ene 
staat voor een volgehangen wand op een schildersezel en het andere hangt als 
enige werk op de voorkant van een schilderijenkast. In het Constant 
Permekemuseum ontmoet de bezoeker nog voor hij het 
kunstenaarshuismuseum binnengaat al drie borstbeelden die Constant Permeke 
voorstellen. Binnenin vindt hij nog talrijke portretten van Permeke maar ook 
van zijn echtgenote en vader (het enige door Permeke gemaakte portret). Al 
deze portretten worden niet tussen de rest van het werk van Permeke 
tentoongesteld, maar in een biografische introductieruimte en in een kamer met 
familieportretten waar ook enkele door Permeke ontworpen meubels te zien 
zijn. Bij deze portretten gaat het er immers net niet om abstractie te maken van 
de referentiële betekenis van de afbeeldingen zoals dat ideaaltypisch gesproken 
geldt voor de appreciatie van kunst. Als beeltenissen van de kunstenaar en zijn 
familie functioneren ze precies in een cultussituatie, als monumenten binnen het 
groter monument dat het kunstenaarsmuseum is. 
 
 
 
 
 

1.3  The Artist is Present: wisselwerkingen tussen voorstelling, 
relict en reliek 

 
Beeldgeworden aanwezigheid: lijk, grafbeeld, dodenmasker, (zelf)portret  
 

Ondanks de gangbaarheid van de mausoleummetafoor zijn kunstenaars slechts 
in uitzonderlijke gevallen zoals bij het Thorvaldsenianum ook daadwerkelijk in 
of op de site van het kunstenaarsmuseum begraven.68 Al helemaal onbekend zijn 
gevallen van kunstenaars die zoals Lenin permanent opgebaard liggen, 
tentoongesteld in een glazen schrijn. Het opgebaarde lijk, het afgelegde lichaam 
van de gestorvene dat versteent tot een beeld, vormt het moment bij uitstek van 
een samenvallen van voorstelling en relict, van portret en reliek. In talrijke 
kunstenaarsmusea wordt echter wel het beeld bewaard van dit moment, of zijn 

                                                            
68 Zie Andrzej Pienkos, "L'artiste inhumé chez lui. La consécration moderne de l'espace de la création," 
in Casa d'artisti. Tra universo privato e spazio pubblico: case di artisti adibite a museo [Atti del convegno] / 
Zwischen privatem Kosmos und öffentlichem Raum: Künstlerhaus-Museen. [Tagungsband], red. Anita 
Guglielmetti, Gianna A. Mina en Sylvie Wuhrmann, Quaderni del Museo Vincenzo Vela (Ligornetto: 
Museo Vincenzo Vela, 2011). 
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er erg analoge beeld-relicten van de kunstenaar. In het Museo Vincenzo Vela 
bijvoorbeeld hangen enkele veelgepubliceerde foto’s waarop te zien is hoe de 
kunstenaar – volgens zijn eigen wens – na zijn overlijden in 1891 enkele dagen 
opgebaard ligt in de centrale rotonde van zijn proto-museum, het hart van het 
huidige museum. (fig.14) Het beeldgeworden lichaam van de kunstenaar ligt er 
omringd door de talrijke gipsen beelden van zijn oeuvre. Deze constellatie kan 
gelezen worden als een opname van de beeldhouwer onder Garibaldi en de 
andere protagonisten van de Risorgimento die hij vereeuwigde, maar vooral 
speelt in algemenere zin de retoriek van de kunstenaar als oorsprong van een 
oeuvre: vergankelijk als lichaam maar blijvend als auteur. De kunstenaar 
opgebaard omringd door zijn werk, meestal in zijn atelier, is een vertrouwd 
beeld. Als Emile-Antoine Bourdelle bij zijn overlijden in 1929 opgebaard wordt 
in zijn atelier in Montparnasse, dan waakt het model van zijn Centaure mourant bij 
hem. In het geval van Vincenzo Vela is deze lichaam-werk-constellatie ook 
verduurzaamd geworden in het grafmonument van de kunstenaar op de 
nabijgelegen begraafplaats van Ligornetto. (fig.15) Het grafmonument 
ontworpen door architect Augusto Guidini vereeuwigt niet alleen, conform een 
oude traditie, de katafalk van de overledene. Boven het in marmer gebeitelde 
doodsbed van Vela prijkt onder een Grieks aediculum ook een kopie van Vela’s 
Ecce Homo, een sculptuur die Vela voor een andere familiekapel gemaakt had en 
die als model in de centrale modellenzaal boven Vela’s katafalk had gestaan. In 
het grafmonument verwijst de kopie van dit beeld naar Vela’s oeuvre, 
vergelijkbaar met het gebruik van bijvoorbeeld Rodins Penseur als grafbeeld in 
Meudon. Maar zoals Marc-Joachim Wasmer aanhaalt staat de doorngekroonde 
christusfiguur hier wellicht ook allegorisch voor de lijdende, misbegrepen 
kunstenaar zelf.69 

Bij dodenmaskers, die tot voor enkele decennia tot de basisuitrusting 
van kunstenaarsmusea behoorden, spitst het portret zich toe op het gezicht, de 
plaats van het lichaam bij uitstek waar in onze cultuur de individualiteit van een 
persoon gesitueerd wordt. (fig.16-23) Het gefetisjiseerde lichaam van de 
kunstenaar wordt in het dodenmasker vastgehouden in een combinatie van 
gelijkende voorstelling enerzijds, en indexicale waarheid en aanwezigheid 
anderzijds. 70  Het gelaat van de kunstenaar wordt, via negatieve (mal) en 

                                                            
69 Marc-Joachim Wasmer, Museo Vela in Ligornetto. Das ehemalige Wohnatelier des Tessiner Bildhauers 
Vincenzo Vela, Schweizerische Kunstführer GSK (Bern: Bundesamt für Kultur, 2003). p. 25.  
70 Bart Verschaffel verbindt de ‘waarheid’ van het dodenmasker als portret niet alleen met de indexicale 
registratie maar ook met de afwezigheid van pose die toelaat een ‘waar’ gezicht onder de vele tijdelijke 
gezichten te capteren. Zie Bart Verschaffel, "Over dodenmaskers," in Figuren/Essays, red. Bart 
Verschaffel, Vlees en Beton (Leuven/Amsterdam: aa50/Van Halewyck/De Balie, 1995). ———, 
"Théorie du portrait," in Essais sur les genres en peinture: nature morte, portrait, paysage (Bruxelles: La 
lettre volée, 2007). 
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positieve afdrukken (het afgietsel) versteend tot een portret van de kunstenaar in 
‚eeuwige slaap‘. Terwijl het dodenmasker een bredere toepassing kende, vormen 
de afgietsels van handen een specifiekere variant voor beeldende kunstenaars: de 
fetisjiserende objectivering van de autoriële figuur spitst zich hier nog verder toe 
op dat deel van het lichaam dat het werk maakte en tegelijk de verzinnebeelding 
is van de idiosyncratische kwaliteiten in het oeuvre: de hand van de kunstenaar.  

Ook in de prominent aanwezige portretten van de kunstenaar wordt 
nog steeds een gelijkende voorstelling gemaakt, maar de indexicale relatie met de 
afgebeelde wordt vervangen door een louter referentiële relatie. In zelfportretten 
echter keert het indexicaal aanwezigheidssupplement via de achterpoort van de 
factuur van het werk terug. In geschilderde zelfportretten wordt het beeldvlak 
ook een ‚contactoppervlak‘ waarin elke verfstreek behalve een element in de 
voorstelling ook een spoor van de lichamelijke maker is. Deze dubbele 
bepaaldheid van het zelfportret in het kunstenaarsmuseum, maakt, samen met 
het moment van pose en van self-fashioning in zelfportretten en met de 
significante posities die zelfportretten in kunstenaarsmusea innemen, dat het 
zelfportret als vluchtpunt van het kunstenaarsmuseum beschouwd kan worden.  
 
 
Ingekaderde aanwezigheid: reliek en reliekschrijn 
 
Niet alleen de notie van het reliek maar ook die van het (reliek)schrijn verbindt 
het (discours over het) kunstenaarsmuseum met religieuze cultuspraktijken. 
Aleida Assmann verbindt de verkostbarende behuizing – herinneringskisten – van 
herinneringsobjecten met de praktijk om in het bijzonder sacrale objecten in een 
verkostbarende omhulling te vatten. 71  De oud-testamentarische Ark is een 
belangrijke culturele referentie die de waarde-aanwijzende logica van het schrijn 
illustreert. Het zijn echter de tabernakels, monstransen (bewaar- en toonplaatsen 
van het Lichaam van Christus) en vooral de reliekschrijnen (reliquaria) uit de 
katholieke liturgie die in deze context exemplarische voorbeelden leveren. De 
reliekschrijnen die de relieken van één of meerdere heiligen bevatten zijn meer 
dan kostbare en verkostbarende opslagdozen; het zijn theatrale dispositieven die 
de vaak erg kleine relicten een grotere theatrale aanwezigheid geven en als 
infrastructuur dienen voor (de enscenering) van een relictcultus. Reliekschrijnen 
                                                            
71 “Das Wort ‘Thesaurus’, Schatz(-Kiste), ist zweideutig; est bezieht sich sowochl auf den Inhalt wie auf 
den Behälter. Im Falle des Geldsacks besteht eine klare Diskrepanz zwischen dem Wert des Behälters 
und dem Wert des Inhalts; wenn der Inhalt jedoch heilig ist, wird auch die Hülle immer kostbarer. Das 
gilt insbesondere für den Schrein (scrinum), in dem wertvolles litürgisches Gerät, heilige Schriften, 
Bücher und Relequien aufbewahrt werden.“ Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des 
kulturellen Gedächtnisses. p. 116. “Die kostbare Hülle ist ein Index für den noch kostbareren Inhalt, der in 
ihr vor Verlust und Zerstörung gesichert wird.“ ibid. p. 119. 
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uit de katholieke liturgie zijn typisch in kostbare materialen uitgevoerd – goud, 
zilver, acaciahout, edelstenen, etc. – materialen die samen met de rijkelijke 
decoratie en de uitvoeringskwaliteit als indicatie werken voor de waarde van de 
relicten. Net zo belangrijk is echter ook het feit dat reliekschrijnen de relicten 
zelf – al dan niet op hun beurt gevat in eigen houders, kistjes of zakjes – vaak 
achter venstertjes in de reliekhouder tonen en via opschriften, afbeeldingen en 
symbolen identificeren. De inschrijning van relieken is dan ook een kritische 
operatie omwille van de manier waarop er een enscenering gebeurt die het reliek 
‘verkostbaart’ en in een theatraal-rituele cultussituatie inschrijft. Het reliekschrijn 
laat als ‘voorstellend kader’ ook toe om de aanwezigheid van het reliek met de 
nodige betekenis te verbinden, de heilige of de geniale kunstenaar te 
identificeren en de voorbeeldigheid van respectievelijk diens lijden en van diens 
scheppen aan te halen.  

In vergelijking met de katholieke heiligencultus is het belang van 
reliekschrijnen als voorstellende en betekenisgevende kaders in 
kunstenaarsmusea echter beperkt. Reliekhouders in de vorm van een beeld van 
de kunstenaar in kwestie bijvoorbeeld zijn in kunstenaarsmusea een onbekend 
fenomeen, maar het verkostbaringsmechanisme en de referentie aan het lichaam 
vallen er wel te herkennen. De vitrine bijvoorbeeld waarin in Canova’s 
geboortehuis de relieken van de kunstenaar uitgestald zijn is geen specifieke 
reliekhouder. (fig.24) In het rondom beglaasde houten schrijn zijn bovenaan de 
werktuigen uitgestald – modelleerstiften, pinnen om het gipsen model op de 
marmeren beelden over te dragen, hamers en beitels – maar ook eretekens die 
Canova’s excellentie demonstreren. Op de twee lagere schappen liggen enkele 
werkhemden en een uniform van Canova en aan een uiteinde ook een 
gipsafgietsel van Canova’s hoofd en een afgietsel van zijn linkerhand. De kleren 
en afgietsels wekken, ondanks het onuitgesproken karakter van de vitrine, samen 
met de menselijke maat en gestalte van het meubel en zijn monumentale 
opstelling in het salon toch associaties met een sarcofaag op. Midden op de as 
tussen de grafkerk en de gispotheek verschijnt in deze kamer de figuur van het 
lichaam van Canova omwikkeld door zijn oeuvre, hier als een verzameling etsen 
van de belangrijkste werken aan de wanden van het salon.  

Dat in kunstenaarsmusea de vitrines waarin relicten/relieken 
tentoongesteld worden soms niet verschillen van deze waarin werk getoond 
wordt, zegt veel over de impliciete aanwezigheid van de institutionele 
memoriaalcomponent. Gevat in een generische vitrine of een generisch kader 
kan de cultische presentatie van relieken minder expliciet gemaakt worden.72 De 
betekenisgevende voorstelling wordt hier dan niet via het kader bij het reliek 

                                                            
72 Zie ook Albano, "Displaying lives: the narrative of objects in biographical exhibitions." 
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gebracht, maar via de tentoonstelling waarin de ‘biographical objects’ 
gecontextualiseerd worden, of via de keuze voor symbolische reliek-objecten. 
Immers, ondanks het eerder aangehaalde feit dat de categorie van relieken niet 
op een intrinsieke kwaliteit berust, is het toch zo dat conventioneel vooral 
bepaalde soorten objecten als reliek cultisch geënsceneerd worden. Lichaamsresten 
en kledingstukken zijn de categorieën die wellicht over het grootste vermogen 
beschikken om de lichamelijke aanwezigheid van de herdachte op te roepen. 
“Clothes and other personal items are conventionally fetishized, because of their 
close association with a person. (…) Clothes in fact literalize the notion of 
embodiment by showing the traces left by the body. They tell us, through their 
physicality –shape, condition, texture, colour and smell – about another absent 
physicality, that of the person who wore them.” 73  De truien, corsetten en 
kenmerkende wigs van Andy Warhol in het Warhol Museum hebben een groter 
evocatief vermogen dan het glazen hulsje met de asse – „Ceneri di Raffaello 
Sanzio“ – dat in Rafaels geboortehuis tentoongesteld wordt.74  

Vooral echter bij de typische categorieën van de werktuigen en de objets-
de-l’oeuvre spelen symbolische voorstellingen op het niveau van het reliek zelf. In 
een schrijversmuseum wordt een schrijftafel en een pen getoond, van een 
schilder typisch zijn palet, schildersmes, penselen en ezel, van een beeldhouwer 
spatels en beitels, etc.75 Deze werktuigen worden tentoongesteld ongeacht of ze 
iets significants over de werkwijze van de betroffen auteurs kunnen bijbrengen. 
De (beperkte) significantie vormt een formeel alibi, maar de motivatie om deze 
werktuigen te tonen is eerder conventioneel: palet of bijtel functioneren behalve 
als relicten ook als symbolische voorstellingen voor de specifieke autoriële 
activiteit waarmee de herdachte zijn uitzonderlijkheid bewees. De objets-de-
l’oeuvre, voorwerpen die in het oeuvre opduiken – de bewaard gebleven flessen, 
vazen en blikken die als vaste figuranten Morandi’s stillevens bevolken, of om 
de pijp en de paardenbellen die in het Musée Magritte in Jette uitgestald en 
betiteld zijn als ‘vaak voorkomend motief in het werk van Magritte’ – hebben 
behalve een indexicale relatie ook een iconische relatie met het werk.  
 
Biografische objecten in de (biografische) tentoonstelling 
 

De biografische tentoonstelling is een tweede manier om relicten/relieken op 
betekenis te betrekken. Deze biografische tentoonstellingen fungeren vaak als 
een inleidend luik in kunstenaarsmusea. In het minimale scenario is deze 

                                                            
73 Ibid. p. 20. 
74 De asse wordt tentoongesteld samen met een authentificerende brief van Dott. Enrico Gambarara da 
Urbino die het stoffelijk overschot aan het museum schonk. 
75 In verband met schilderspaletten, zie Marie-Madeleine Dujon, "L'homme sensible. Le fétishisme de la 
vie privée devient-il un adjuvant à la vie publique de l'oeuvre?," Gazette des Beaux-Arts (1981). 
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biografische introductie net als bij retrospectieve tentoonstellingen weinig meer 
dan een korte wandtekst of een tekst in de bezoekersgids – bijvoorbeeld bij 
respectievelijk het Jean Tinguely Museum of het Roger Raveelmuseum –, soms 
aangevuld met beperkte fotografische documentatie. Vaak echter begint de 
museumwandeling bij een biografische introductieruimte waar de persoon en de 
levensloop van de herdachte kunstenaar geëvoceerd worden met een 
tentoonstelling die tekst, foto’s, audiovisuele media en ook relicten combineert, 
al dan niet in een scenografie met een eigen programmatische ambitie voor de 
portrettering van de kunstenaar.  

In biografische tentoonstellingen worden de uitgestalde relicten 
betekenis gegeven door ze in het tentoonstellingsnarratief – de biografische 
vertelling, de portrettering van de kunstenaar – op te nemen. Schijnbaar niet 
langer omwille van zichzelf tentoongesteld maar in functie van een biografische 
voorstelling wordt hun reliek-karakter wat teruggedrongen, maar wel zorgen ze 
omgekeerd als materiële contactstukken voor een auratische oplading en voor 
een werkelijkheidseffect bij het biografisch narratief.  

Nog meer dan bij tentoonstellingen in het algemeen het geval is, bieden 
de biografische objecten in de biografische tentoonstelling weerstand tegen 
integratie in de narratieve structuur. Behalve door de aan het medium van de 
tentoonstelling eigen weerstand van objecten-betekenaars is deze weerstand ook 
te wijten aan het feit dat een biografische relatie met de kunstenaar een 
voldoende reden is om objecten als biografische objecten tentoon te stellen, 
zelfs al voegen deze objecten geen betekenisvolle inhoud aan de tentoonstelling 
toe. Dit kan resulteren in een omkering van de verhouding tussen betekenisloze 
objecten en betekenisvolle objecten in het tentoonstellingsverhaal. Neem 
bijvoorbeeld de biografische tentoonstelling op de eerste verdieping van het 
Musée Magritte ingericht in het huis in de Esseghemstraat in Jette waar René en 
Georgette Magritte tussen 1930 en 1954 woonden. Betekenisloze objecten – een 
postkaartje van de Jardin Botanique waar René en Georgette Magritte elkaar in 
1920 als volwassenen opnieuw ontmoetten, de knop van de deurbel van de villa 
die de Magrittes op het einde van hun leven betrokken, de wandelstok van de 
bejaarde Magritte – zijn er minstens zo talrijk als de meer betekenisvolle 
objecten – een bilboquet en een versteend stuk kaas dat Magritte toebehoorde, 
maskers die hij en zijn surrealistische vrienden dragen in een van de foto’s die de 
fameuze zondagnamiddagsessies documenteren, Magrittes verftubes en een tang 
om doeken op kaders te spannen – zelfs al is de significantie van dergelijke 
werktuigen en materialen in de tentoonstelling betwistbaar. 
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Gedroomde aanwezigheid in de getheatraliseerde werkplek 
 

Een vierde presentatievorm die de indexicale werking van relict-objecten met 
betekenisgenererende voorstellingen paart is het getheatraliseerde historisch 
interieur. Dergelijke theatrale enscenering wordt vooral in gemusealiseerde 
ateliers gemaakt. De werkplek zelf is op zich ongetwijfeld al de haut lieu onder de 
reliek-plaatsen van een creatieve persoonlijkheid – de schrijfkamer in het geval 
van een schrijver of dichter, het atelier bij beeldende kunstenaars. Deze 
prominentie moet de werkplek hoogstens delen met de geboorteplek. De 
aantrekkingskracht van de studio is niet alleen te situeren in een verlangen van 
de bezoeker om contact te maken met de gemythologiseerde Kunstenaar, maar 
ook in een verlangen om contact te maken met de Geschiedenis: in die studio 
zijn belangrijke werken gemaakt, en dus belangrijke stappen in de geschiedenis 
van de mensheid gezet. Daarbij maakt de hele mythologie van het 
kunstenaarsatelier elk concreet atelier ook tot een overgedetermineerde plek: als 
beschermende afzonderings- en uitzonderingsplek buiten ‘de wereld’, als 
inspiratieplek, als productieplek, als tweede schedel (denkplek en geheugen), het 
atelier als geheim waarin niet alleen het work in progress afgeschermd blijft, maar 
ook de identiteit van de kunstenaar die zich uit het atelier als kunstenaarsportret 
ultiem laat reveleren, etcetera. Elk van deze topoi vormt dan ook een mogelijke 
voorstelling, een leesbril waardoorheen de werkplek-als-relict bekeken en 
geïnterpreteerd kan worden. Ze maken dat het bezoeken van een atelier meer 
gaat betekenen dan louter ‘contact’ maken. De culturele associaties met het 
kunstenaarsatelier animeren het historisch interieur en zijn bestanddelen. De 
topos van het atelier als afzonderingsplek waartoe toegang alleen voor de intimi 
van de kunstenaar voorbehouden is, kan bijvoorbeeld voor een gevoel van 
exclusiviteit zorgen bij de bezoeker van het gemusealiseerde atelier, of een 
gevoel van transgressie. De interpretatie van de werkplek zal echter niet alleen 
van de betekenissen afhangen die de bezoeker in het atelier zoekt te vinden op 
basis van vertrouwdheid met de mythologie van het atelier en met de mythe van 
de gegeven kunstenaar in het bijzonder, maar ook van de manier waarop de 
studio museologisch gepresenteerd wordt.  

Twee typische museologische operaties die de interpretatie van de 
studio sturen zijn isolering en theatralisering. Het isoleren van de studio neemt de 
extreemste vorm aan wanneer een studio als een interieur verplaatst en elders 
gereconstrueerd wordt zoals onder meer met de ateliers van Bacon, Brancusi of 
Paolozzi gebeurde. Maar ook wanneer in situ alleen de werkplek en niet de 
omliggende ruimtes (min of meer) in hun historische toestand bewaard blijven, 
zoals bij het Permeke-museum, wordt de mythe van de geïsoleerde creatie in een 
van de wereld losstaande werkplek in de kaart gespeeld. (fig.25) Het theatraliseren 
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van een werkproces in het atelier expliciteert een typisch lectuur van de 
werkplek als setting van een werkproces. Het behoort tot de museale conventies 
van schrijverskamers en kunstenaarsateliers dat op de schrijftafel pen en papier 
klaar liggen, en dat in het midden van het atelier een ezel staat met een aangezet 
doek erop en een kruk erachter. Zoals Poala Colaiacomo stelt, gaat het hier om 
een partiële mise-en-scène van schrijver of kunstenaar aan het werk, waarbij de 
constellatie van materiële voorwerpen de handelingslogica van het werkproces 
oproept. Bezoekers vullen met hun eigen verbeelding de ontbrekende 
aanwezigheid aan van de handelende kunstenaar waar alles naar verwijst: “What 
the visitors will be invited to enjoy is the mental mise en scène of the writer at 
work. The visible will thus lend enchantment to the invisible.” 76 De 
aanwezigheid van de kunstenaar in zijn werkplek of bij uitbreiding in de andere 
als historische interieurs geënsceneerde ruimtes van een kunstenaarshuis is een 
gedroomde aanwezigheid. Sommige plekken en meubels van het interieur beschikken 
over een groter vermogen dan andere om deze verbeelding van de 
afwezigheid/aanwezigheid van de bewoners te suggereren. In het bijzonder die 
plekken en meubels die door een lichaam bezet of gevuld kunnen worden, 
beschikken over dit empty chair effect.77 

                                                            
76 Paola Colaiacomo vat de theatralisering van de werkplek als typische derde stap in het 
musealiseringsproces van een schrijvershuis op, na een voorlopig wegingsproces  en een uiteindelijke 
definitieve ‘redding’ van het huis uit het gewone circuit van hergebruik en herbestemming. Paola 
Colaiacomo, "The Rooms of Memory: The Praz Museum in Rome," in Writers' Houses and the Making of 
Memory, red. Harald Hendrix (New York: Routledge, 2008). p. 127.  
77 In verband met dit empty-chair effect, zie Alice Rayner, Ghosts: death's double and the phenomena of 
theatre, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2006. Een ander ‘effect’ dat relevant is bij period 
rooms en getheatraliseerde interieurs is het werkelijkheidseffect dat Roland Barthes geconceptualiseerd 
heeft voor realistische literatuur. Hoewel de betekenis van een verhaal, of algemener, van de 
voorstelling, dus niet op een overeenkomst met een werkelijkheid buiten de voorstelling berust, kunnen 
voorstellingen wel een schijn van werkelijkheid creëren. In L’effet de réel betoogt Roland Barthes dat in 
realistische literatuur bijvoorbeeld een werkelijkheidseffect ontstaat door een simulering van 
contingentie. Realistische verhalen creëren weliswaar nog steeds zin door betekenisvolle samenhangen 
te creëren, maar door een surplus aan beschrijvende details door de tekst te strooien, details die geen 
betekenis in het verhaal krijgen, ontstaat toch ook een indruk van contingentie en dus van werkelijkheid. 
De schijnbaar zuivere en eenvoudige ‘representatie’ van het werkelijke in het detail zonder betekenis – 
“la relation nue de ‘ce qui est’ (ou a été)” – biedt volgens Barthes weerstand tegen de zin van het 
verhaal. De zogenaamde ‘concrete details’ doen zich voor als tekens zonder betekende doordat 
betekenaar en referent rechtstreeks ‘samenspannen’; tekens waaruit het betekende verdreven is 
kunnen niet in de narratieve structuur van het verhaal geïntegreerd worden en creëren zo een “illusion 
référentielle”. Die bijgevolg onbetekenende details – Barthes noemt ze “détails inutiles” – verschijnen 
als betekenisloos maar betekenen uiteindelijk wel degelijk: ze betekenen ‘werkelijkheid’ en creëren een 
realistische illusie.  
In de inleiding bij haar bloemlezing van kunstenaarshuismusea stelt Ella Reitsma de huiselijke sfeer van 
de gemusealiseerde kunstenaarswoningen tegenover de museale sfeer van de gereconstrueerde 
kunstenaarshuizen zoals dat van Rembrandt in Amsterdam. Ze wijt het verschil precies aan het al dan 
niet voorkomen van het excess aan waardeloze voorwerpen: „Wat je hier vooral mist, zijn 'waardeloze' 
voorwerpen: een beduimeld boekje, een fles terpentijn, een bundel penselen, een jas, een paar doeken 
tegen een kast gezet. De muren vertonen scheuren noch vochtplekken en de meubels staan er keurig 
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Tentoonstellingen op een reliek-plek 
 

Een heel algemene, maar zeer belangrijke wisselwerking tussen voorstellingen, 
relicten en relieken bij kunstenaarsmusea betreft tenslotte de wisselwerking 
tussen de tentoonstelling in de museumzalen, en het museumgebouw of zijn 
standplaats wanneer deze zelf relict-waarde hebben. Deze constellatie van het 
kunstenaarsmuseum als ‘koppel-teken’ tussen reliek-plaats en 
tentoonstellingsscene, is de basis voor het ontstaan van een onzuiverheid in de 
kunsttentoonstelling, die in het volgende hoofdstuk besproken wordt. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
opgeknapt bij. De vanzelfsprekende achteloosheid, zo gewoon in een huis dat nog leven kent, vind je in 
deze reconstructies nooit.“ Volgens Stephen Bann gaat in scenografieën die te “pretty and clean” 
aandoen, of te theatraal-bestudeerd, de historisch-realistische illusie verloren: “How to avoid what 
could be criticised as Delaroche’s ‘pretty and clean’ scenography, or Storey’s ‘theatrical make-up of a 
scene dimly realised in the pages of some book’, is still a lively issue.” Zie: L'effet de réel," in Le 
Bruissement de la langue. Essais critiques IV (1984), ed. F.W., Points essais (Paris: Editions du Seuil, 1968). 
Ella Reitsma en Hans Van den Bogaard, Het huis van de kunstenaar : herinneringen aan een leven  
(Amsterdam: Amsterdam university press, 2001).  p. 10. Stephan Bann, The Clothing of Clio. A study of 
the representation of history in nineteenth-century Britain and France (Cambridge, New York e.a.: 
Cambridge University Press, 2010 [Paperback Re-issue of 1984 original]). p. 169. 
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Afbeeldingen
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1. Harou Romain, niet uitgevoerd ontwerp voor een Poussin-memoriaal in Petit-Andelys (1802), 
aanzicht en plan.

2. Harou Romain, niet uitgevoerd ontwerp voor een Poussin-memoriaal in Petit-Andelys (1802), 
snede.
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3. Gipsotheca Canoviana, Possagno, ca. 1905.
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4. Stichting Jenny en Luc Peire, Knokke,  werk-kluis en tentoonstellingsruimte op de eerste 
verdieping.

5. Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Maggazini del Sale, Venetië. ‘Archief’ – met railsys-
teem ontworpen door Renzo Piano.
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6. Geboortehuis van Rafael, Urbino, gedenkplaat.

7. Geboortehuis van Rafael, Urbino, diverse opschriften.
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8. Gedenkplaat op de gevel van het woonhuis van Antoine Bourdelle, Montparnasse, Parijs.

9. Jean Tinguely Museum, Basel, met de ‘signatuur’ van Tinguely.
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10. Lucio Fontana, Quanta 4 (1957-1959).

11.  Jean Schwind, Maquette voor het Ideale museum van Lucio Fontana in Rosario (Argentinië), 
(1969).
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12. Magritte-museum, Jette, tentoongestelde deurbelknop van de villa van René en Georgette 
Magritte.

13. Magritte-museum, Jette, tentoongestelde wandelstok van René Magritte.
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14. Vincenzo Vela opgebaard in zijn ateliermuseum, 1891.

15. Grafmonument van Vincenzo Vela in Ligornetto (Piffaretti & Induni, 1893.)
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16 – 23. Van links naar rechts: (zelf)portretten (boven) en dodenmaskers (onder) in het Museo 
Canova, het Musée Wiertz, het Permekemuseum en het Andy Warhol Museum (hier geen doden-
maskers maar pruiken).
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24. Museo Canova, Possagno: groot salon/geboortekamer van Canova, met het sculpturaal oeu-
vre in reproducties tegen de wand, en de monumentale vitrine met relieken.
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25. Constant Permekemuseum, Jabbeke, met de tekentafel van Constant Permeke in het groot 
schilderatelier op de eerste verdieping van ‘De Vier Winden’: enscenering van de werkplek.
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B| 2. Kunstenaarsmusea en het kunstmuseum 
 
 

Any museological collection is, by definition, only made possible by 
dismembering another context and reassembling a new museological 
whole. 
- Donald Preziozi en Claire Farago1 

 

2.1 Het museum als institutioneel kader voor de publieke 
presentatie van kunst 
 
Kunstenaarsmusea spiegelen zich altijd minstens voor een deel aan het gewone 
kunstmuseum dat de institutionele plaats is voor de publieke presentatie van 
kunstwerken. Sommige kunstenaarsmusea zoals het Amsterdamse Van Gogh-
museum of het Parijse Picasso-museum lijken zelfs gewoon monografische 
invullingen van het kunstmuseum: ze bewaren een verzameling kunstwerken, 
stellen die tentoon in conventionele museumzalen en interpreteren ze 
kunsthistorisch met een monografisch narratief, doorgaans als chronologische 
ontwikkeling van het oeuvre. Net als hun breder georiënteerde modellen hebben 
ze hun vaste collectiepresentatie onderhand aangevuld met een programma van 
tijdelijke tentoonstellingen, vaak tentoonstellingen met een direct 
aanknopingspunt met het werk van de ‘eigen’ kunstenaar. Omgekeerd blijkt het 
monografisch perspectief ook al steeds in nucleo in de kunsthistorische 
overzichtsmusea aanwezig. De identificatie van elk werk via de naam van de 
kunstenaar opent daar al een minimaal monografisch perspectief. Soms 
presenteren musea ook expliciet kleine monografische ensembles – van bij de 
eerste historisch-taxonomische ophangingen was het al gebruikelijk om binnen 
een bepaalde school het werk van eenzelfde kunstenaar bijeen te hangen in een 
chronologische volgorde.2  

Toch zijn kunstenaarsmusea in een aantal belangrijke opzichten ook 
vaak oneigenlijke kunstmusea. Dit is voornamelijk een gevolg van het feit dat de 
tentoongestelde werken er in vergelijking met het kunsthistorisch museum 

                                                            
1 Donald Preziosi en Claire Farago, reds., Grasping the world : the idea of the museum (Aldershot: Ashgate, 
2004). p. 5. 
2 Zo werd in het Louvre (Musée Central des Arts) de artistieke ontwikkeling van Rafael, zichtbaar in het 
bijeengezochte werk van de voorbeeld-academicus, afgezet tegen de in vergelijking slechts beperkte 
ontwikkeling van Guercino. Guercino was net als Rafael een leerling van Perugino en werd daarom 
geacht van  een gelijke basis te hebben kunnen vertrekken. Andrew McClellan, Inventing the Louvre : art, 
politics, and the origins of the modern museum in eighteenth-century Paris  (Berkeley (Calif.): University of 
California, 1999). pp. 134-148. 
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slechts een onvolledig musealiseringsproces doorgemaakt hebben. Bij hun presentatie in 
het kunstenaarsmuseum blijven vaak aspecten van hun presentatie in het atelier 
behouden. 
 
Van Studio naar Cube 
 
Atelier en museum stellen zich als institutionele plaatsen tegenover elkaar als de 
plaats van de artistieke productie en de plaats van de tentoonstelling – de 
publieke presentatie en kritische receptie – van kunstwerken. Tussen productie 
en tentoonstelling ligt zo niet alleen een afstand in tijd, er ligt ook een 
belangrijke verplaatsing van studio naar cube tussen.3 Deze verplaatsing naar de 
tentoonstelling – al dan niet in het museum – maakt dat het kunstwerk daar 
anders ervaren en geïnterpreteerd kan worden als in het atelier van de 
kunstenaar. De museumsituatie laat toe het kunstwerk als ‘kunst’ te ensceneren. 

In zijn essay Fonction de l’atelier (1971) thematiseert Daniel Buren het 
verschil tussen kunst in atelier- en museumsituaties, maar in de omgekeerde zin: 
als een verlies. Buren vertelt hoe hij als jongeman een verstorende 
contrastervaring had toen hij besefte hoe kunstwerken hem volledig verschillend 
voorkwamen tentoongesteld in de Parijse galeries in vergelijking met hoe hij ze 
ervaarde in de ateliers waar ze gemaakt waren. “L'atelier, premier cadre de 
l’oeuvre” blijkt voor Buren het kader waarin de ervaring van een werk het volst 
en het meest waarachtig is.4 Volgens Buren gaat in de verplaatsing van studio 
naar galerie of museumzaal de zin, het leven, de werkelijkheid en de waarheid 
van het kunstwerk verloren: “Arrachées à leur contexte, à leur environnement 
pourrait-on-dire, elles perdaient sens et vie. Elles devenaient ‘fausses’.”5 En: “ce 
qui se perdait, ce qui disparaissait le plus sûrement, c'était la réalité de l'oeuvre, 
sa ‘vérité’, c'est-à-dire son rapport avec son lieu de création, l'atelier.”6 Deze 
waarheid houdt voor Buren verband met een begrip van het werk binnen de 
context van zijn maakproces, de context van het atelier, “[l]ieu qui généramelent 
entremêle travaux finis, travaux en cours, travaux à jamais inachevés, esquisses, 
etc. Toutes ces traces visibles simultanément permettant une compréhension de 
l'oeuvre en cours que le Musée éteint définitivement dans son désir d' 

                                                            
3 Ik verwijs hier naar Brian O'Doherty, Studio and cube : on the relationship between where art is made and 
where art is displayed  (New York, NY: Temple Hoyne Buell Center for the Study of American 
Architecture at Columbia University, 2007). 
4 Daniel Buren, "Fonction de l'atelier," in Les écrits (1965-1990), red. Daniel Buren, Jean-Marc Poinsot en 
Marc Sanchez (Bordeaux: CAPC, (1971) 1991). p. 197. 

5 Ibid. p. 201. 
6 Ibid. p. 201. 
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‘installer’.”7 In zijn verlangen om het werk goed te presenteren wist het museum 
precies deze betrokkenheid van het werk in een maakproces uit.  

Op de onrijmbaarheid tussen de ervaringen van werken in de ateliers en 
in tentoonstellingsomstandigheden beroept Buren zich vervolgens om als post-
studio-artist zijn afscheid van een atelierpraktijk te funderen. De traditionele 
atelierpraktijk is voor hem onlosmakelijk verbonden met een atelier-museum-
systeem waarin het ‘hiaat’ tussen het werk in het atelier en het werk op de 
tentoonstellingsplek in stand gehouden wordt. Door alleen nog in situ te gaan 
werken op de plaatsen waar werken ook tentoongesteld zullen worden, stelt 
Buren het verlies aan betekenis bij de transfer van werkplek naar presentatieplek 
te kunnen voorkomen. “C'est donc quand l'oeuvre est dans l'atelier et seulement 
à ce moment qu'elle se trouve à sa place. D'où une contradition mortelle pour 
l'oeuvre d'art, et dont elle ne se remettra jamais, puisque sa fin implique un 
déplacement dévitalisant quant à sa réalité propre, quant à son origine.”8 Burens 
in situ werken is een poging om de ongerijmdheid op te lossen tussen het feit 
dat een werk het meest ‘op zijn plaats’ blijkt in de studio maar het museum 
nodig heeft om gezien te kunnen worden, publiek te worden en als kunstwerk te 
kunnen bestaan. 
 
Burens kritiek op de atelier-museum-hiaat sluit aan bij een contemporaine 
institutie-kritische kunstopvatting, maar ook bij de museumkritische traditie die 
de Franse kunsthistoricus en kunst- en architectuurtheoreticus Antoine-
Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849) ten tijde van de eerste 
publieke kunstmusea inluidde. Een belangrijk verschil is evenwel dat 
Quatremère vooral het museum als oorzaak van een ontaardend verlies aan 
bestemming in de wereld hekelt, terwijl Buren eerder een ontaardend verlies in de 
verwijdering van werken uit hun maakcontext van het atelier aan de kaak stelt. 
Burens conceptueel schema is echter problematisch reductief en wellicht ook 
naïef in de manier waarop het de betekenis(ver)vorming in het museum 
veroordeelt vanuit de illusie dat de betekenis bij de productie en deze bij de 
receptie van een werk ooit zouden kunnen samenvallen. Met het laten 
samenvallen van de plaatsen van productie en van presentatie, zoals Buren bepleit 
en in de praktijk brengt, is immers niet in één beweging ook het verschil tussen 
de momenten van productie en van presentatie bedwongen.9 Maar vooral miskent 

                                                            
7 Ibid. p. 201. 

8 Ibid. p. 198. 

9 Zie ook Wouter Davidts’ interpretatie dat Burens essay en zijn hele anti-studio-positie getekend wordt 
door een “distrust towards the alienating character of the enterprise of the exhibition”. Wouter Davidts, 
""My Studio is the Place where I am (Working)" Daniel Buren," in The Fall of the Studio, red. Wouter 
Davidts en Kim Paice (Amsterdam: Valiz, 2009). p. 78. 

275



Buren in de suggestie dat het werk slechts in het atelier waarachtig [vérité] is, het 
besef dat de werkelijkheid ‘kunst’ precies afhankelijk is van een institutioneel 
raamwerk dat de historische ontstaanscontext en het maakproces op afstand kan 
houden om een esthetisch-kritische receptie mogelijk te maken. Een bezoek aan 
de werkplek van een kunstenaar kan inderdaad wel tot een beter begrip van het 
kunstwerk als werk leiden – een begrip van hoe een kunstwerk gemaakt werd, 
met welke technieken en materialen, vanuit welke voorbeelden en misschien wel 
vanuit welke intenties en binnen welke grotere artistieke onderneming. Dit 
perspectief zal vooral de ingewijde, de vakgenoot interesseren. Stellen echter dat 
alleen dit perspectief het enige ware is, ontkent het hele moderne esthetische 
project waarin kunstwerken precies hun moment van waarheid vinden in de 
esthetische waarneming door het subject van de voltooide werken op zichzelf. 
Buren lamenteert het verlies van het standpunt van de maker, terwijl kunst zoals 
begrepen door het kunstmuseum, net per principe met het standpunt van de 
beschouwer overeenstemt: “Museums are places where art is seen, not created,” 
schrijft James Sheehan treffend. “Their emergence was part of a transformation 
in the art world which [M.H.] Abrams describes as a shift from the ‘maker's 
stance’ to the ‘perceiver's stance’. This shift was essential for the invention of art 
as art.”10 

Niettemin adresseert La fonction de l’atelier in het verschil tussen ‘werk in 
het atelier’ en ‘werk in de tentoonstelling’ een kwestie die voor 
kunstenaarsmusea pertinent is. Met betrekking tot kunstenaarsmusea moeten we 
Burens thematisering van wat verloren gaat bij de passage van een werk van 
atelier naar museum echter ook omdraaien: wat gaat verloren wanneer de 
afstand tussen studio en cube, tussen “the loci of generation and display” ontkend 
wordt.11 Wat winnen en wat verliezen we bij kunstenaarsmusea waar de plaats 
van de esthetisch-kritische receptie veelal niet volledig loskomt van de plaats van 
de artistieke productie, of er zelfs over geschoven wordt?  

Immers, vooraleer Buren in een laatste alinea voor zichzelf de 
paradoxale conclusie maakt om niet de vervreemdende tentoonstellingsplek af te 
schaffen, maar wel de institutionele plek van het atelier, verwijst hij naar 
Constantin Brancusi’s verzet tegen het museaal systeem, dat er precies in 
bestond zelf de musealisering over zijn studio-cum-geïnstalleerd-oeuvre af te 
roepen: 

 

                                                            
10 James J. Sheehan, Museums in the German art world : from the end of the old regime to the rise of 
modernism  (New York (N.Y.): Oxford university press, 2000). p. 4. 
11 O'Doherty, Studio and cube : on the relationship between where art is made and where art is displayed. pp. 
17-18. 
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Brancusi coupait court d'une part à toute dispersion du travail 
considéré, ainsi qu'à toute spéculation sur l'oeuvre, et donnait de 
surcroit à tout visiteur le même point de vue exactement que le sien propre au 
moment de la production. Ce faisant, il est le seul artiste qui, bien que 
travaillant en atelier et conscient de ce que son travail y était là le plus 
proche de sa "vérité", prit le risque - afin de préserver ce rapport entre 
l'oeuvre et son lieu de création - de "confirmer" ad vitam sa production 
dans le lieu même qui l'a vu naître. Entre autres choses il court-circuitait 
ainsi le Musée et son désir de classer, d'enjoliver, de sélectionner, etc. 
L'oeuvre reste visible telle qu'elle fut produite, pour le meilleur et pour 
le pire. […] la fixation opérée sur l'oeuvre par sa visibilité figée [gestold, 
versteven] dans son lieu d'origine n'a rien à voir avec la "fixation" 
exercée par le Musée sur tout ce qui s'y expose.12 
 

Wat is precies Brancusi’s operatie die Buren hier met “confirmer” aanduidt, en 
wat is het voorwerp van deze ‘bevestiging’? Gaat het om het bekrachtigen van 
een heel oeuvre in de zin van een verzameling eigen productie, met de mogelijks 
sterkere maar ook de zwakkere werken, of gaat het om de bekrachting van de 
presentatie van deze productie? En wordt deze presentatie desgevallend als 
interpretatiecontext voor elk individueel werk, dan wel als werk op zich 
geaffirmeerd? Brancusi laat in zijn atelier immers niet zomaar een oeuvre na 
“telle qu’elle fut produite” maar eerder ‘telle qu’elle fut installée’. Welk risico op 
een verlies – “pour le meilleur et pour le pire” – schuilt tenslotte volgens Buren 
in Brancusi’s omzeiling van het museum? Om de ‘winst’ die de presentatie van 
kunstwerken in kunstmusea oplevert te identificeren moeten we het 
musealiseringsproces van een kunstwerk in het kunstmuseum van dichterbij 
bekijken. 
 
Musealisering: decontextualisering, recontextualisering en herhistorisering 

Het basisschema van de institutionele logica van het kunsthistorisch museum dat ik 
hier formuleer, begrijpt het museum als een dispositief (ruimtelijk, institutioneel, 
discursief) dat de ‘kunstwaarde’ in een artefact naar voor kan brengen in een 
musealiseringsproces bestaand uit drie opeenvolgende operaties. Het museum 
werkt als een institutioneel kader waarbinnen allerlei historische en sociale 
verschillen opgeschort worden en waarbinnen kunst in zijn veronderstelde 
esthetische self-sufficiency kan verschijnen. Deze conceptualisering vertrekt niet 
vanuit een naïef geloof in de geïnstitutionaliseerde mythe van de autonomie van 

                                                            
12 Buren, "Fonction de l'atelier." p. 203. Mijn cursivering. 
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de kunst, maar vanuit de overtuiging dat deze mythe constitutief is voor de 
institutionele identiteit en het functioneren van het kunstmuseum, en ook voor 
de notie van de kunst zelf zoals het museum die schraagt. Het museum kan deze 
kunstwaarde naar voor halen door het object van zijn historisch oorspronkelijke 
functionele banden los te maken en zijn gebruik in de wereld op te schorten 
(decontextualisering); door het in een institutionele ruimte te brengen waar het 
samen met een verzameling andere objecten als kunst geïnterpreteerd wordt 
(recontextualisering); en tenslotte door de als kunstwerk bekrachtigde objecten 
in een kunsthistorische uiteenzetting op te nemen. Deze voorstelling van drie 
opeenvolgende operaties is een ideaaltypische abstractie, de verschillende 
operaties zijn in feite niet strikt volledig van elkaar te scheiden. 13  Voor de 
conceptualisering van dit musealiseringsproces baseer ik me voornamelijk op 
Jean-Louis Déottes analyse van het kunstmuseum en Theodor Adorno’s 
museumessay Valéry Proust Museum.14 In zijn weging van de dubbelzinnige rol 
van het kunstmuseum ensceneert Adorno een dispuut tussen de posities van 
Valéry en Proust. Adorno beslecht dit dispuut niet definitief, maar interpreteert 
beide posities als twee waarheden die samen de paradox van het kunstmuseum 
beschrijven: „beide stellen Momente jener Wahrheit bei, welche die Entfaltung 
des Widerspruchs ist.“15 
 
De eerste operatie die het kunstmuseum voltrekt, de dehistoriserende 
decontextualisering van de historische fragmenten die het museum verzamelt en 
tentoonstelt, kan wellicht meest treffend geïllustreerd worden met het voorbeeld 
van het Louvre en de manier waarop het binnen de Franse revolutionaire 
cultuurpolitiek tot stand kwam. De inrichting van een uitmuntende publieke 
kunstcollectie die als ‘patrimoine’ de Mensheid toebehoort in plaats van de 
machthebbers van het ancien régime was daarbij één cruciaal aspect. 16  Een 

                                                            
13 Naomi Stead omschrijft bijvoorbeeld decontextualisering en recontextualisering als een operatie: 
“Institutional critique exposes the museum's decontextualisation of art as being equally a 
recontextualisation, re-placing art within a network of narratives, ideologies, and structures of 
legitimation and control.”Naomi Stead, "Decontextualisation, Autonomy, and the Neo-Avant-Garde: 
Institutional Critique and Museum Criticism," in Museum in Motion - Conference Proceedings, red. 
Wouter Davidts (Sittard/Maastricht/Gent: Museum Het Domein/Jan van Eyck 
Academie/A&S/books, 2005). p. 95. 
14 Jean-Louis Déotte, Le musée, l'origine de l'esthétique  (Paris: L'Harmattan, 1993). Theodor W. Adorno, 
"Valéry Proust Museum," in Gesammelte Schriften 10.1 - Kulturkritik und Gesellschaft. 1 : Prismen; Ohne 
Leitbild, red. Rolf Tiedemann (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977). Mijn lectuur van deze teksten 
steunt ook op het hoofdstuk “De problematische plaats van het museum” in Wouter Davidts, Bouwen 
voor de kunst? Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern  (Gent: A&S/books, 2006). pp. 
49-72. 
15 Adorno, "Valéry Proust Museum." p. 191. 
16 In verband met de idee dat kunst een universeel en idealiter publiek toegankelijk patrimonium is, zie 
Bart Verschaffel, "Niet voor het museum. Over kunst en openbaarheid," in Kunst in de publieke ruimte, 
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ander was de inroeping van een ‘kunstwaarde’ die los kon staan van 
betekenissen binnen historische gebruikscontexten, zodat kunstwerken een 
nieuwe maatschappelijke betekenis konden krijgen. Religieuze kunstwerken 
worden door ze los te breken uit de cultische of representatieve contexten 
waartoe ze bestemd waren van hun functionele ‘onderwerping’ bevrijd en 
kunnen zich, dankzij de desecularisering van het museum, van imago agens tot 
kunstwerk ontpoppen; Rubens’ Medici-cyclus in het Louvre die een 
verheerlijking van de monarchie tot doel had kan slechts overleven dankzij de 
nieuwe context van het museum die signifiant boven signifié waardeert. 17  Het 
museum kan slechts de categorie kunst ‘uitvinden’ door eerst alle verschillende 
bestemmingen van werken, en alle historisch verschil te negeren: “because of its 
raison d’être, the museum can only suspend - i.e. not take account of - different 
destinations, otherwise it would not invent art. That is its system: the need to 
negate! It must negate the various forms of division and difference! (...) The 
Louvre: the tomb of all division.”18 

Het revolutionair Louvre is niet alleen exemplarisch voor de cultureel-
politieke inzet van het museum als instrument in de vorming van een nieuw 
politiek subject. Ook is het Louvre exemplarisch omwille van de museumkritiek 
die het opwekte en waarin de decontextualiseringsoperatie geëxpliciteerd wordt. 
Chrysostome Quatremère de Quincy’s befaamde Lettres à Miranda sur le 
déplacement des monuments de l’Art de l’Italie van 1796 zijn bijvoorbeeld 
gestructureerd rond het gezichtspunt dat “only the entirety of the context 
surrounding the creation of a work of art could perform the educative functions 
that advocates of museums attributed to them.” 19  Quatremère klaagt vier 
verschillende destructies van betekenisvolle contexten ten gevolge van de 
decontextualiserende transfer naar het museum aan. Om te beginnen verdedigt 
Quatremère dat de verplaatsing van belangrijke werken van Italië naar het 
Louvre – of naar elk nationaal  museum – een barbaarse vernieling inhoudt van 
de belangrijkste kunstcollectie in Europa: Rome als epicentrum van een 
Europese (neo-)classicistische cultuur. Voor de aanhanger van een classicistische 
esthetiek die Quatremère is, vereist de kritische beoordeling van een kunstwerk 

                                                                                                                                             
red. Jan Baetens en Lut Pil (Leuven: Universitaire pers, 1998)., ———, "Privaat kunstbezit. Notities over 
het kunstwerk als 'geschenk' en het probleem van het interieur," De Witte Raaf, nr. 121 (2006). 
17 Zie ook McClellan, Inventing the Louvre : art, politics, and the origins of the modern museum in eighteenth-
century Paris. in het bijzonder. pp. 109-113. 
18 Jean-Louis Déotte, "Rome, the Archetypal Museum, and the Louvre, the Negation of Division," in 
Grasping the world : the idea of the museum, red. Donald Preziosi en Claire Farago (Aldershot: Ashgate, 
2004). pp. 64-65. 
19 Daniel J. Sherman en Irit Rogoff, "Quatremère/Benjamin/Marx: Art Museums, Aura, and Commodity 
Fetishism," in Museum culture : histories, discourses, spectacles (Minneapolis (Minn.): University of 
Minnesota press, 1994). p. 127. 
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een hiërarchiserende vergelijking binnen een serie van gelijkaardig werk. De 
identificatie, en dus ook de appreciatie, van meesterwerken in gelijk welke 
school vereist dan ook een vertrouwdheid met de mindere werken in die school. 
Rome vormt de ultieme referentieserie nodig om het ene werk dat het dichtst 
het klassieke ideaal benadert aan te kunnen wijzen. Haar plundering en 
fragmentering betekenen het einde van de classicistische esthetiek die 
Quatremère verdedigt. 20  Het tweede argument van Quatremères kritiek lijkt 
moderner. Quatremère veroordeelt de verhuis van Italiaanse beelden en 
schilderijen naar Parijs omwille van de vernieling die dit inhoudt van de 
organische eenheid die deze werken vormden met hun oorspronkelijke en 
eeuwenoude standplaatsen, maar ook  met de ruimere omgevingen waarin deze 
werken gemaakt waren. Enigszins gelijklopend met zijn geloof dat een werk uit 
een bepaalde school niet beoordeeld kon worden in afwezigheid van andere 
werken uit die school voert Quatremère ook aan dat voor een ernstige 
evaluering van een bepaalde school ook de ruimere omgeving mee in 
beschouwing moet kunnen genomen worden. “Rome’s monuments and the 
campagna, are essential to understanding works of the Italian school.” 21  Dit 
tweede argument maakt van Rome behalve een archetypische museumcollectie 
ook een “historical site, with a particular quality of light, a particular type of sky, 
and a particular atmosphere (…) a combination of natural and historical 
elements which, by their very nature, could not be displaced.”22 Quatremères 
derde kritiek is de belangrijkste in het licht van de museumkritische traditie die 
ze inluidde. Ze heeft betrekking op het verlies aan bestemming die het museum 
veroorzaakt wanneer het kunstwerken uit hun particuliere contexten loswrikt. 
De operatie van het losscheuren van kunstwerken en het tentoonstellen ervan in 
wat contemporaine critici van musea “entrepots d’art” noemden, gaat volgens 
Quatremère in tegen de morele en intrinsieke bestemming van kunstwerken.23 
In het opschorten van bestemming doet het museum de kunst ontaarden.24 Van 
werken die opgehangen zijn aan de cimaises van de museumwanden is het niet 
langer duidelijk tot wie deze kunstwerken zich oorspronkelijk richtten, welke 

                                                            
20 Déotte heeft met betrekking tot dit argument gewezen op de paradox in Quatremères museumkritiek: 
voor Quatremère was Rome in feite een universeel, archetypisch en volledig museum dat geen enkel 
nationaal museum ooit kon evenaren. Quatremère fundeert zijn verzet tegen de nieuwe musea dus in 
feite in een wezenlijk museaal begrip van Rome. Déotte, "Rome, the Archetypal Museum, and the 
Louvre, the Negation of Division." pp. 54-55. 
21 Sherman en Rogoff, "Quatremère/Benjamin/Marx: Art Museums, Aura, and Commodity Fetishism." 
p. 127. 
22 Déotte, "Rome, the Archetypal Museum, and the Louvre, the Negation of Division." p. 57. 
23 ———, Le musée, l'origine de l'esthétique. p. 41. 
24 Vanzelfsprekend schort het revolutionair kunstmuseum niet alleen de bestemming van de 
verzamelde en tentoongestelde kunstwerken op, maar geeft het die ook een welbepaalde nieuwe 
‘civieke’, ethische en politieke bestemming. Cf. ———, "Rome, the Archetypal Museum, and the Louvre, 
the Negation of Division." pp. 60-62. 
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morele ingesteldheid deze werken moesten oproepen bij hun geadresseerden, 
noch kortweg wat ze bedoeld waren te betekenen. Voorheen, zo het argument, 
was er een particuliere context waarvoor een werk bestemd was en waar het 
werk in geïnstalleerd werd en functioneerde. Deze context voorzag dan een 
‘dispositif d’énonciation’ dat de talrijke mogelijke betekenissen van het werk als 
‘uitspraak’ kon inperken. In het museum wordt het werk voor het eerst op 
zichzelf teruggeworpen, slechts op een lijn gebracht met andere werken waarvan 
de oorspronkelijke ‘conversaties’ eveneens afgebroken zijn, verwijderd van hun 
‘echte’ referenten en onttrokken aan hun eigen publiek.25 Voor Quatremère is 
deze opschorting van een morele bestemming verwerpelijk omdat ze een ‘ijdele 
kunst’ zou maken.  Zoals Déotte schrijft is Quatremères kritiek ingegeven door 
een waardering van ‘stem’ boven ‘tekst’, waarbij de vaderloze tekst als een 
“vaine écriture” verworpen wordt. Quatremères waardering zou precies het 
voorwerp van de post-structuralistische auteurskritiek uitmaken: 

 
La critique de Quatremère, et celle de tous les successeurs, aura une 
tonalité platonicienne, celle du Platon du Phèdre, à propos de l’écriture. 
En effet, dès qu’une oeuvre voit sa destination suspendue, parce qu’elle 
a été arrachée à son quasi-lieu naturel - au sens d’Aristote - et en ce 
qu’elle se trouve suspendue sur des cimaises, ou placée sur un socle, 
derrière une vitrine, alors sa solitude est celle de l’écrit, orphelin de père. 
On ne sait plus à qui elle s’addressait, par qui elle était adressée, ce 
qu’elle avait à provoquer comme détermination (morale) chez son 
destinataire, ni donc ce qu’elle avait à signifier. Réduite à un texte privé 
de son contexte, elle n’est plus qu’une “vaine écriture” qui peut être 
ressaissie par n’importe qui, un code qui permet toutes les 
interprétations possibles, (…). 
Il est évident que les valeurs de Quatremère sont celles du propre: de 
l’effet immédiat sur un spectateur, d’une réception qui n’a pas à 
s’apprendre, de l’immédiateté d’un sens; bref tous ces thèmes qui 
relèvent d’un primat de la voix sur l’écrit, toujours différé. 26 
 

Déottes beeldspraak orphelin de père voor het door Quatremère beklaagde 
gedecontextualiseerde kunstwerk resoneert met Paul Valéry’s beeld van het 
verweesde kunstwerk in Le problème des musées, de tekst die Adorno in zijn eigen 

                                                            
25 “ Si le XIXème siècle est le siècle du Musée, c'est que le Musée fait époque pour l'art en faisant entrer 
en crise la peinture de représentation, cette peinture qui avait un référent "réel", ou qui du moins était 
censée en avoir un, qui produisait un destinataire et donc avait un public.” ———, Le musée, l'origine de 
l'esthétique. p. 52. 
26 Ibid. p. 41. 
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museumessay vruchtbaar laat contrasteren met Marcel Prousts reflecties op het 
museum.27 De verwarring van het museum over zijn eigen doelen - “Bientôt, je 
ne sais plus ce que je suis venu faire dans ces solitudes cirées, qui tiennent du 
temple et du salon, du cimetière et de l’école…” – slaat ook over naar de 
kunstwerken wiens eigen doelstellingen ontkend zijn, zo suggereert Valéry. In 
een laatste gedachte brengt de dichter dit in verband met het feit dat in het 
museum kunstwerken losgemaakt zijn van de gebouwen waarmee ze ooit in een 
eigen relatie stonden: 
 

Peinture et Sculpture, me dit le démon de l’Explication, ce sont des 
enfants abandonnés. Leur mère est morte, leur mère Architecture. Tant 
qu’elle vivait, elle leur donnait leur place, leur emploi, leurs contraintes. 
La liberté d’errer leur était refusée. Ils avaient leur espace, leur lumière 
bien définie, leurs sujets, leurs alliances... Tant qu’elle vivait, ils savaient 
ce qu’ils voulaient...28 
 

Volgens Adorno komt Valéry in het museum tot het besef komt dat een 
kunstwerk sterft als object van een zuivere contemplatie : “Die Kunst ist für 
Valéry verloren, wenn sie ihren Platz im unmittelbaren Leben eingebüsst hat, 
den Funktionszusammenhang, in dem sie stand; schliesslich: ihre Beziehung auf 
möglichen Gebrauch.” 29  Het kunstwerk ontaardt “zum kunstgewerblichen 
Zierstück” en wordt precies ontdaan van die kunstwaarde die voor Valéry de 
raison d’être van het werk uitmaakt. “Dem reinen Werk droht Verdinglichung und 
Gleichgültigkeit.” 30  Buren, Quatremère en Valéry klagen alle drie de 
decontextualisering door het museum aan op basis van een verondersteld verlies 
aan betekenis dat kunstwerken ‘lijden’ in het museum vergeleken met de 
particuliere contexten van een oorspronkelijker leven buiten het museum. Dat 
het museum van het leven losgesneden objecten verzamelt, en dat de dood van 
de museumstukken ook het museum tot een doodse instelling dreigt te maken, 
zijn gemeenplaatsen in de museumkritiek. Maar het ‘sterven’ van kunstwerken in 
het museum is ook positief gewaardeerd geworden, niet in het minst door 
Adorno. Adorno stelt met Proust dat kunstwerken slechts waarlijk kunst kunnen 
worden door eerst in het museum de ondergang van een vroeger leven tegemoet 

                                                            
27 Paul Valéry, "Le Problème des Musées (1923)," in Oeuvres - tome II: Pièces sur l'art (1960). 
28  ibid. p. 1293. 
29 Adorno, "Valéry Proust Museum." p. 187. 
30 Ibid. p. 187. „[E]rst im Museum, wo die Bilder der Betrachtung als Selbstzweck dargeboten sind, 
werden sie so absolut, wie Valéry es sich erträumte, und er erschreckt tödlich vor der Verwirklichung 
des eigenen Traums.“  ibid. p. 192. 
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te treden.31 Wat in een werk sterft als dit het museum binnengaat, is dan wat 
oneigen is aan de esthetische omgang met kunst. 
 
De recontextualisering van de in het museum binnengebrachte kunstwerken vormt 
de tweede operatie in het ideaaltypische musealiseringsproces. Paul Valéry’s 
beschrijving van het museum als “maison de l’incohérence” is een kritische 
lezing van de nieuwe museumcontext. Onsamenhangend is de aanblik van de 
uitgestalde verzamelingen die Valéry als “un étrange désordre organisé” 
toeschijnen. Werken met vloekende kleurenpaletten en stijlen verdringen elkaar 
in het blikveld van de bezoeker. Hetzelfde geldt voor de verwarring aan groottes 
en onderwerpen. De incoherentie betreft ook de functies van het museum: 
welke plaats is dit, vraagt Valery, en wat wordt de bezoeker hier geacht te doen? 
De door Valéry aangewezen bijzonder georganiseerde wanorde kan, onder 
andere met Proust en Adorno, ook positief geïnterpreteerd worden: 
 

Das Chaotische des Museums, an dem Valéry sich stößt, weil es den 
Ausdruck der Werke verwirrt, gewinnt bei Proust eigenen Ausdruck: 
den tragischen. Der Tod der Werke im Museum erweckt diese für 
Proust zum Leben; durch den Verlust des Lebendigen, in der sie 
fungiert haben, soll erst ihre wahre Spontaneität sich entbinden: das je 
Einmalige, ihr Name, das, worin die großen Werke der Kulturen mehr 
sind als bloß Kultur.32 

 
Het gaat er dan om te formuleren wat – misschien zonder daar volledig in te 
slagen – deze nieuwe ordening naar voor poogt te halen: kunst. Pas de 
recontextualisering door het museum brengt de omstandigheden tot stand die 
de kritische (esthetische) receptie van kunstwerken ondersteunen. Het museum 
als plaats en instituut maakt hiervoor een context aan: het museum als een 
vacuüm tegen de wereld en de wereldse belangen in, waar de kunst als een 
verzameling autonome fragmenten bestaat. 

Adorno herkent in Prousts A l’ombre des jeunes filles en fleurs een positief 
begrip van het kunstmuseum en zijn opschorting van eigen contexten. 
Opmerkelijk en paradoxaal genoeg ontwikkelt Proust er een analogie tussen het 
kunstmuseum en het kunstenaarsatelier: in beide situaties worden volgens 
Proust objecten uit hun ‘natuurlijke omgeving’ gelicht. Het kunstmuseum haalt 
slechts de opschortende conditie naar voor die in het kunstwerk zelf al aanwezig 

                                                            
31 “Zur vollen promesse du bonheur werden Kunstwerke erst losgerissen von ihrem Nährboden, auf der 
Bahn zum eigenen Untergang. Das hat Proust erkannt.” Ibid. p. 193. 
32 Ibid. p. 190. 
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was. In die zin wordt volgens Proust de ingesteldheid van de artistieke creatie 
niet het dichtst benaderd door rond het werk een vermeende oorspronkelijke 
historische omgeving te reconstrueren, maar in de tentoonstelling van het 
geïsoleerde werk: 
 

[E]n tout genre, notre temps a la manie de vouloir montrer les choses 
qu’avec ce qui les entoure dans la réalité et par là de supprimer 
l’essentiel, l’acte de l’esprit qui les isola d’elle. On “présente” un tableau 
au milieu de meubles, de bibelots, de tenture de la même époque, fade 
décor (...) au milieu duquel le chef d’oeuvre (…) ne nous donne pas la 
même enivrante joie qu’on ne doit lui demander que dans une salle de 
musée, laquelle symbolise bien mieux, par sa nudité et son 
dépouillement de toutes particularités, les espaces intérieurs où l’artiste 
s’est abstrait pour créer.33 
 

Jean-Louis Déotte leest Prousts stelling in de zin van een “mise entre 
parenthèses” van de wereld die het werk en het museum gemeen hebben. 
Omdat het museum eveneens de wereld afschaft, laat het toe het werk zichzelf 
te laten voltrekken. 34  Niettegenstaande de parallel die Proust trekt tussen 
museum en studio, is Prousts positie volgens Adorno toch hoofdzakelijk die van 
de bewonderende amateur, en dus de positie van de museumbezoeker. Proust 
vertolkt in tegenstelling tot Valéry niet de positie van de producent-expert, maar 
de positie van de kunstliefhebber die het werk een naleven geeft door het zich 
meer of minder in zijn eigen subjectiviteit toe te eigenen. “Der Liebhaber passt 
von vornherein unvergleichlich viel besser ins Museum als der Sachverständige. 
Dieser, Valéry, fühlt sich dem Atelier zugehörig, jener, Proust, flaniert durch die 
Ausstellung.”35 

De contextwissel in het museum is volgens Adorno’s lezing van Proust 
slechts een noodzakelijke stap opdat kunstwerken hun ‘promesse de bonheur’ 
ten volle zouden kunnen realiseren. Volgens Adorno moeten kunstwerken eerst 
van hun oorspronkelijke voedingsbodem verwijderd worden en in het museum 
ten onder gaan om dan naar het leven terug te kunnen keren, en van daar uit 
geïntegreerd te kunnen worden in het persoonlijk bestaan van de 

                                                            
33 Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, geciteerd in Déotte. p. 30. 
34 “Le Musée, parce qu’il est suspensif, par sa clôture, par la quasi-irréversibilité de ses acquisitions, par 
l’extrême dépouillement de l’exposition des oeuvres, est en cela adéquat à ce qu’avait été la création, 
elle aussi suspensive, une abstraction s’effectuant contre le monde. Le musée serait donc à la hauteur 
de l’oeuvre, l’accomplissant véritablement.” Déotte, Le musée, l'origine de l'esthétique. pp. 29-30. 
35 Adorno, "Valéry Proust Museum." p. 188. 
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museumbezoekers. 36  Tentoongesteld onder gelijkaardig gedecontextualiseerde 
fragmenten moeten ze eerst versterven tot oeuvres d’art, tot works of art. Volgens 
Déotte draagt het mechanisme van entr’exposition ertoe bij dat werken afkomstig 
uit heel verschillende contexten en gemaakt met heel verschillende intenties met 
elkaar gaan resoneren en zo niet alleen een andere betekenis, maar ook een 
andere esthetische ingang krijgen.37 Deze bijzondere ‘versterving’ maakt volgens 
Boris Groys dat kunstmusea paradoxale archieven zijn: net als archieven zijn het 
sterfplekken waar de bewaarde objecten hun oorspronkelijk historisch gebruik 
verliezen, maar veel meer dan archieven zijn het ook geboorteplekken van iets 
nieuws: kunst als een tijdloze kwaliteit. Tegenover de ondergang (Adorno) en 
het geheugenverlies (Groys) staat de belofte van een nieuw leven als kunstwerk. 
De veronderstelling van de aanwezigheid van een eeuwige artistieke waarde in 
de werken die het museum verzamelt, maakt het kunstmuseum niet alleen een 
paradoxaal archief, maar ook een “paradoxical archive of eternal presence”: 
 

The assumption about the traditional museum […] was that it contained 
artworks that possess an eternal artistic value, that embodied art for all 
times equally, and that can fascinate and convince the present-day 
viewer as well. That is to say, they did not just document the past but 
could manifest and emanate art as such here and now. The traditional 
museum thus functioned as a paradoxical archive of eternal presence, of 
profane immortality; and in this it was quite distinct from other 
historical or cultural archives. The material supports of art - canvas, 
paper, and film - may be considered ephemeral, but art itself is eternally 
valid.38  

                                                            
36 “Was am Leben des Kunstwerks zehrt, ist zugleich dessen eigenes Leben. (…) Zur vollen promesse de 
bonheur werden Kunstwerke erst losgerissen von ihrem Nährboden, auf der Bahn zum eigenen 
Untergang. Das hat Proust erkannt. Der Vorgang, der jedes Kunstwerk heute, und wäre es die jüngste 
Plastik von Picasso, dem Museum überantwortet, ist irreversibel. Er ist aber nicht nur verworfen, 
sondern deutet auf einen Zustand, in dem die Kunst, die ihre eigene Entfremdung von den 
menschlichen Zwecken vollendet, nach dem Vers des Novalis ins Leben zurück sich begibt.“ ibid. p. 193. 
37 Déotte, Le musée, l'origine de l'esthétique. pp. 55-56. 
38 Boris Groys, "Multiple Authorship," in Art power, red. Boris Groys (Cambridge, Mass.: MIT Press, 
2008). pp. 98-99. Groys parafraseert ook Adorno’s begrip van het museum als plaats van een 
noodzakelijke ondergang en hergeboorte van kunstwerken: „Alle Museen, nur nicht die Kunstmuseen, 
sind Friedhöfe der Dinge: Was dort gesammelt wird, ist seiner Lebensfunktion beraubt, also tot. Das 
Leben des Kunstwerks beginnt dagegen erst im Museum: Es ist von Anfang an ein leben nach dem 
Tode. Das moderne Kunstmuseum is nicht der Ort der Erinnerung, denn die in ihm gesammelten 
Gegenstände galten vor ihrer Musealisierung nicht als Kunstwerke. Vielmehr wird die Erinnerung an 
das frühere, vormuseale Leben der Kunstwerke durch ihre Aufnahme ins Kunstmuseum ausgelöscht. 
Dieser Erinnerungsverlust ist die Voraussetzung dafür, dass die Gegenstände des praktischen Lebens 
eine neue Funktion bekommen und ein neues Leben als Kunstwerke beginnen. Das moderne 
Kunstmuseum is also nicht ein Friedhof, sondern, wenn man will, eine Kirche für Dinge. Dort erleben sie 
ihre Umkehr, ihre Neugeburt, ihre Parusie. (...) Nur solche neugeborenen Dingen nennt man in der 
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In de mate dat het kunstmuseum buiten de historische tijd een onveranderlijke 
essentiële kwaliteit meent te kunnen onderkennen – kunst – is het kunstmuseum 
niet alleen een paradoxaal archief maar ook een monument dat de tijd bezweert. 
In de mate dat kunstmusea niet alleen herinneringsplekken maar ook 
vergeetplekken zijn, in de mate dat werken er loskomen van de historische 
relaties waarin ze tot stand kwamen en functioneerden en naar een kwaliteit 
buiten de tijd – kunst – beginnen verwijzen, daarin wordt volgens Jean-Louis 
Déotte hun rituele, gemeenschapsvormende monument-functie duidelijk:  
 

Les musées ne sont pas que des lieux de mémoire, des mémoriaux, des 
lieux de patrimoine, au sens traditionnel. Loin de là. Parce que la 
conservation des oeuvres suspend leur référent “réel”. […] Comment 
entrendre cela? Peut-être par la comparaison avec des rituels de l’oubli 
actif, par le retour vers des formes de la communauté de l’être en 
commun, formes qui ne peuvent s’instaurer que sur la distinction d’un 
temps “sacré”, cyclique, réversible et cumulatif. Le temps sacré 
s’instaurant sur l’oubli actif de ce qui est survenu dans le temps 
profane.39 

 
 
In de de- en recontextualisering zoals tot hier besproken gaat de musealisering 
van objecten tot kunst gepaard met een de-historisering, maar het museum 
brengt als kunsthistorisch museum echter ook een bijzondere (her)historisering als 
kunstgeschiedenis tot stand. Het museum herinterpreteert of bekrachtigt 
immers niet alleen de objecten die het verzamelt en tentoonstelt als kunst, het 
positioneert hen ook binnen een vertelling van de kunstgeschiedenis, “une 
histoire de l’art comme Musée.” 40  Het museum schaft inderdaad eerst de 
historische wereld en het ken-oordeel af door een leegte in te stellen die 
ontvankelijk kan zijn voor de gebeurtenis van de kunst, om vervolgens in een 
derde moment toch meestal ook de kunstwerken op een kunsthistorische kennis 
te betrekken. “Le Musée doit être déjà une surface déterminée par un cadre de 
suspension du jugement, du jugement de savoir, du jugement déterminant […] 
Même si dans un second temps, l’exposition de ces objets pourra être de savoir, 
déterminante, didactique, politique, etc.” 41  Tot op vandaag levert de 
                                                                                                                                             
Moderne Kunstwerke.“ ———, "Einführung. Das Museum im Zeitalter der Medien," in Logik der 
Sammlung : Am Ende des musealen Zeitalters (München: Hanser, 1997). p. 11. 
39 Déotte, Le musée, l'origine de l'esthétique. p. 64. Déotte verwijst hierbij naar Mircea Eliade, Le sacré et le 
profane, 1965. 
40 Ibid. p. 56. 
41 Ibid. p. 33. 
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kunstgeschiedenis de voornaamste narratieven waarmee musea hun collecties 
opvoeren.42 Zelfs bij thematische tentoonstellingen blijft de kunstgeschiedenis 
nog op de achtergrond aanwezig als een gemeenschappelijk referentievlak.  

Deze (her)historisering in het kunsthistorisch museum wil de werken 
niet terug in de geschiedenis zetten, maar ze als een geschiedenis van de kunst 
historiseren. “[T]he museum constitutes the fulfillment of the (aesthetic) 
potential in all made things of all times and places and realizes that fulfillment by 
reorganizing the history of the world as a history of art.”43 Om te beginnen 
wordt elk kunstwerk geïdentificeerd aan de hand van een set beperkte 
historische coördinaten met betrekking tot de totstandkoming van het werk: 
titel, jaar van creatie, naam van de kunstenaar vaak aangevuld met diens 
geboorte- en sterfjaren en -plaatsen. De zo elementair historisch gelokaliseerde 
werken worden vervolgens gebruikt om een verhaal te brengen dat zich volledig 
binnen de kunst afwikkelt. Terwijl kunstgeschiedenis in geschreven vorm vaak 
nog verwijst naar sociale en historische contexten of individuele intenties, 
verschijnt de kunstgeschiedenis in het museum eerst en vooral als een 
opeenvolging van objecten. Ze spreekt voornamelijk doorheen de schikking van 
de verzamelde werken zelf. Traditionele survey kunstmusea ordenden hun 
objecten eerst volgens medium – in de negentiende-eeuwse musea kreeg de 
beeldhouwkunst typisch een plaats op de eerste verdieping en de schilderkunst 
op de tweede – en dan volgens periode en plaats – de historische scholen. Op 
die manier werd de bijeengebrachte artistieke productie gehergroepeerd in nieuw 
beschreven eenheden op basis van vormelijke gelijkenis die op hun beurt in 
verband gebracht werden met evenveel inventieve epicentra.44 Het concept om 
beide categorieën met elkaar te verbinden was ‘stijl’: zuiden versus noorden, 
Firenze versus Rome, klassiek versus barok, vroege barok en late barok, 
enzovoort. Later zouden de vele avant-gardistische –ismen dezelfde 
taxonomische functie vervullen. De historische schikking in kunstmusea omvat 
echter meer dan de statische classificatie van het klassieke geheugentheater. Een 
museumwandeling doorheen de enfilade van museumzalen stemt overeen met 
een visuele afwikkeling van de kunstgeschiedenis, periode na periode, school 
naast school, van de prehistorie tot vandaag, net zoals de kunstgeschiedenis niet 
alleen een chronologische ordening van stijlopeenvolgingen ontwikkelt maar 
ook spreekt over de pulserende tijd van evoluties van de ene naar de volgende 
stijl. De master plot van de kunstgeschiedenis is een verhaal van 

                                                            
42 Zie Donald Preziosi, "Performing modernity: the art of art history," in Performing the body, performing 
the text, red. Amelia Jones en Andrew Stephenson (London: Routledge, 1999). 
43 Preziosi en Farago, Grasping the world : the idea of the museum. p. 19 
44 Zie ook Rosalind Krauss, "Postmodernism's Museum without Walls," in Thinking about exhibitions, red. 
Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson en Sandy Nairne (London: Routledge, 1996). 
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continuïteitspatronen enerzijds (imitatie, invloed en stilistische ontwikkeling), en 
van breuken die vernieuwing brengen anderzijds. Kunstwerken worden zo 
ingeschakeld als representanten, als documenten die het gebrachte verhaal 
illustreren en tegelijk van bewijsstukken voorzien – met Valéry: Venus changée en 
document. Al van bij de eerste historische ordeningen van kunstcollecties dateert 
een sindsdien steeds terugkerende kritiek op het kunsthistorisch museum, die 
luidt dat de kunsthistorische demonstratie de presentatie van kunstwerken als 
esthetische gebeurtenis onrecht doet.  
 

Kunstenaarsmusea als drievoudig oneigenlijke kunstmusea  
 
De explicitering van het musealiseringsproces maakt duidelijk dat 
kunstenaarsmusea niet zonder meer in een continuïteit met kunsthistorische 
musea beschouwd mogen worden. Kunstwerken worden er niet voldoende 
losgeweekt uit hun eerste historische context, niet voldoende met andere kunst 
gemengd, en niet voldoende via de kunstgeschiedenis geherhistoriseerd opdat 
het kunstenaarsmuseum gewoon een monografisch georiënteerde variant van 
het (kunsthistorisch) museum zou zijn. De onvolledigheid van de verschillende 
musealiseringsoperaties maakt dat we kunstenaarsmusea als drievoudig oneigenlijke 
kunstmusea kunnen beschouwen.  

In wat volgt onderzoek ik de (on)eigenlijkheid van het 
kunstenaarsmuseum als (monografisch) kunstmuseum door achtereenvolgens de 
aard van zijn institutioneel kader, van zijn collectie en van zijn tentoonstellingen 
te bespreken.45 Terwijl de institutionele logica van het museum gebaseerd is op 
de instelling van een leegte waarbinnen eerste betekenissen opgeschort worden 
en waar plaats geruimd wordt voor een esthetisch-kritische benadering, kunnen 
kunstenaarsmusea deze leegte vaak slechts gedeeltelijk tot stand brengen. 
Kunstenaarsmusea ontstaan immers vaak op basis van historische 
verzamelingen en locaties verbonden met de levensloop van de kunstenaar, 
veelal via een nalatenschap van de kunstenaar of zijn erfgenamen. Deze 
gegevenheden blijven vaak ook na de oprichting kunstenaarsmusea kleuren, 
zodat het werk er met zijn historische oorsprong – met een locatie – verbonden 
blijft. De oprichting van de museuminstelling is bij kunstenaarsmusea dus geen 
vooraf instellen van een opschortend kader, maar een poging achteraf tot een – 
meestal onvolledige – transformatie van een gegeven samenhang naar het model 
van het kunstmuseum. Ten tweede maakt de beperking van de kunstverzameling 

                                                            
45 Ook Steven Jacobs heeft dit oneigenlijk karakter van kunstenaarsmusea aangestipt. Zie Steven 
Jacobs, "Een schrijn voor kunst en kunstenaar. Over de dubbelzinnige ideologie van het monografische 
museum," De Witte Raaf, nr. 63 (1996). 
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tot het oeuvre van een kunstenaar dat ook de museale selectiviteit en de 
kunsthistorische recontextualisering grotendeels uitblijven. Tenslotte verschilt 
ook de manier waarop de tentoonstelling de verzameling als een geheel 
presenteert fundamenteel: behalve via een kunsthistorisch – in dit geval 
monografisch – narratief wordt de oeuvreverzameling er ook vaak via een 
esthetische totaal-installatie tot een oeuvregeheel aaneengesmeed. 

Een thematiek die bij elk van deze drie argumenten terugkeert is die van 
een voor het kunstenaarsmuseum schijnbaar kenmerkende organische eenheid. 
Door het werk in het atelier te tonen of bij uitbreiding ‘daar waar het gemaakt 
werd’, door het werk in de context van het leven van de kunstenaar – zijn 
leefomgeving of zijn levensloop – of binnen het oeuvre te presenteren, telkens 
suggereert het monografisch museum kunstwerken in een oorspronkelijke 
samenhang te kunnen bewaren of te kunnen herstellen. Zoals ook Steven Jacobs 
aangeeft betekent deze door kunstenaarsmusea voorgehouden organische 
samenhang van plaats, kunstenaarssubject, oeuvre en bezoekerservaring niet dat 
kunstenaarsmusea aan de artificialiteit van de museumsituatie kunnen 
ontsnappen, maar hoogstens dat ze deze artificialiteit gedeeltelijk kunnen 
wegmoffelen.46  
 
 
 

2.2 Kunst op de plaats van haar oorsprong 

‘Faire le vide’: de white cube als belichaming van de plaatsloze leegte 

De esthetische benadering van kunstwerken veronderstelt een ontvankelijkheid 
voor de singuliere esthetische ‘gebeurtenis’ in het kijken naar kunstwerken. Deze 
ontvankelijkheid houdt in de eerste plaats een mentale instelling bij de 
toeschouwer in. Om werken esthetisch te benaderen moet de beschouwer 
bereid zijn een noodzakelijke détournement catégorique te maken, zoals Anne 
Cauquelin het in een verwijzing naar de Kantiaanse esthetica verwoordt.47 Hij 
moet bereid zijn het begrijpen en het moreel oordelen op te schorten. Met deze 
esthetische mentale instelling stemt conventioneel ook het aanmaken van een 
opschortend kader en een museale leegte overeen: het aanmaken van een 
institutionele ruimte waarbinnen de esthetische receptie van werken mogelijk 

                                                            
46 “De artificialiteit van het museum, die elke referentie aan het dagdagelijkse leven moet bemoeilijken, 
wordt er weggemoffeld. (…) Terwijl het algemene museum zijn vroegere ideologische pretenties heeft 
afgelegd (…) suggereert het monografisch museum nog de idee van een organische eenheid in leven te 
kunnen houden.” Ibid. p. 9. 
47 Anne Cauquelin, Court traité du fragment. Usages de l'oeuvre d'art, red. François Laruelle, L'invention 
philosophique (Paris: Aubier, 1986). 
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wordt. “Le Musée doit être déjà une surface déterminée par un cadre de 
suspension du jugement, du jugement de savoir, du jugement déterminant,” stelt 
Déotte, “[i]l doit faire le vide, préparer l’acceuil du qu’arrive-ti-il ? du quod.”48 

Architectuur is een van de middelen die bijdraagt aan deze institutionele 
opschorting buiten plaats en tijd, aan het faire le vide. Ondanks de breed bekende 
ideologische kritiek op de zogenaamde white cube blijven ‘neutrale’ interieurs de 
standaard bij de vormgeving van museumzalen. 49  Toen kunstenaar-essayist 
Brian O’Doherty in 1976 de formulering ‘white cube’ muntte in Inside the White 
Cube, een driedelige essayreeks in Artforum, was de egaal verlichte en 
vensterloze tentoonstellingsruimte met witte muren al een internationaal 
gevestigde norm voor de vormgeving van museumzalen.50 O’Doherty pareert de 
aangenomen neutraliteit – of de natuurlijkheid – van de modernistische museale 
ruimte met een nadruk op de historische ingesteldheid ervan en met een 
explicitering van de ideologie van de white cube – “The white wall’s apparent 
neutrality is an illusion. It stands for a community with common ideas and 
assumptions.” 51  O’Doherty verbindt de white cube met de mythe van de 
neutraliteit van de art galleries, van museum space en van een autonome sfeer van de 
kunst. De door O’Doherty in de white cube aangewezen ideologie van een 
autonome esthetiek blijkt inderdaad ook een van de expliciete motivaties 
geweest te zijn bij de aanname van de witte zalen-conventie. De genealogie 
ervan voert over Alfred Barrs MoMA terug naar opeenvolgende momenten in 
de voornamelijk Duitse Museumsreformbewegung tussen 1880 en 1940.52 In deze 
moderniseringsbeweging gedragen door prominente museumprofessionals en 
critici was een van de centrale kwesties precies de zoektocht naar een museale 

                                                            
48 Déotte, Le musée, l'origine de l'esthétique. p. 33. 
49 Drie artikels die O’Doherty’s kritiek op de ideologie van de white cube actualiseren stellen telkens dat 
de witte museumruimte de gangbare conventie blijft. Elena Filipovic noemt de white cube een 
“architectural inevitability” voor kunstmusea, voor gallerieën, voor art fairs en voor biënnales. Simon 
Sheikh stelt dat “most galleries, museums and alternative spaces still employ the white cube as the 
favored modus operandi for exhibition-making – as the dominant model for the showing of art. Gallery 
spaces and museums are still white cubes, and their ideology remains one of commodity fetishism and 
eternal value(s).” Elena Filipovic, "The Global White Cube," in The manifesta decade : debates on 
contemporary art exhibitions and biennials in post-wall Europe, red. Barbara Vanderlinden en Elena Filipovic 
(Cambridge (Mass.): MIT press, 2005). p. 65. Peter Weibel, "Beyond the White Cube," in Contemporary 
Art and the Museum. A global Perspective, red. Peter Weibel en Andrea Buddensieg (2007). Simon 
Sheikh, "Positively White Cube Revisited," e-flux journal, nr. 3 (2009). 
50 De drie oorspronkelijke essays zijn aangevuld met een vierde nieuw essay samen gepubliceerd in 
Brian O'Doherty, Inside the white cube : the ideology of the gallery space, Expanded ed., Ahmanson-
Murphy fine arts imprint (Berkeley (Calif.): University of California press, 1999). 
51 Ibid. p. 79. 
52 Zie onder meer Mary Anne Staniszewski, The power of display : a history of exhibition installations at the 
Museum of modern art  (Cambridge (Mass.): MIT press, 1998). Alexis Joachimides, Die 
Museumsreformbewegung in Deutschland und die Entstehung des modernen Museums 1880-1940  
(Dresden: Verlag der Kunst, 2001). Charlotte Klonk, Spaces of experience : art gallery interiors from 1800 
to 2000  (New Haven: Yale University Press, 2009). 
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enscenering die recht kon doen aan de autonomie van de individuele 
kunstwerken. 53  Dit autonomie-ideaal was voor de Duitse musea al bij hun 
ontstaan erg belangrijk geweest (Schiller), maar het werd, versterkt door het 
Franse l’art pour l’art-discours, vanaf het einde van de negentiende eeuw opnieuw 
naar voor gehaald.54 

In zijn historiografie van de Duitse museumhervormingsbeweging 
onderscheidt Alexis Joachimides grosso modo drie fasen waarin 
achtereenvolgens met drie buitenmuseale modellen geëxperimenteerd wordt. Na 
experimenten met de Stilraum in ontlening aan de cultuurhistorische museale 
ensceneringen en aan interieurs van private verzamelaars, en na experimenten 
met een op de tentoonstellingen van de Duitse en de Weense Sezession 
geïnspireerde wahrnehmungs-ästhetische Inszenierung waarbij de omgeving de kunst 
‘visueel moest ondersteunen’, nam de reformbewegung gaandeweg een idealisering 
van het ascetische kunstenaarsatelier tot tentoonstellingsmodel. In dit vanaf de 
jaren ’20 theoretisch geformuleerde tentoonstellingsmodel van de 
Atelierraumsimulation wordt elke specifieke relatie tussen (interieur)architectuur en 
kunst afgezworen. Het ascetische kunstenaarsatelier staat hier niet alleen formeel 
model, de werkplek staat ook ideologisch model voor de tentoonstellingsruimte 
als een plek waar alleen artistieke beschouwingen gelden.55 De modernistische 
museale enscenering van kunsttentoonstellingen die zich op kunstenaarsateliers 
baseert, streeft dus geenszins het plaats- of procesverband van werken in de 
studio na – denk aan Buren –  maar zoekt aansluiting met een moment van 
autonomie in de artistieke creatie tegen de wereld in, zoals Adorno die bij Proust 
terugvond. Precies deze onderliggende ideologie van een esthetische autonomie, 
samen met de mythificerende enscenering van deze autonomie in de neutraal-
conventionele en auratiserende tentoonstellingsruimte, wordt door de critici van 
de white cube geviseerd. “The underlying fiction of this whitewashed space is 
not only that ideology is held at bay,” zo resumeert Elena Filipovic in haar essay 

                                                            
53 De hervormingsbeweging had een democratisering van het kunstmuseum als tweede bekommernis. 
Beide bekommernissen ontmoeten elkaar in hun oppositie tegen een kunsthistorisch museum waar de 
receptie van kunst door kunstgeschiedenis bemiddeld wordt – wat afbreuk zou doen aan de esthetische 
autonomie van de werken en wat wegens de verondersteld vertrouwdheid met de kunstgeschiedenis te 
exclusief zou zijn – en in hun overtuiging een aangepaste ruimtelijke enscenering de sleutel is tot deze 
hervorming. Zie hoofdstukken 3, en 5 in Joachimides, Die Museumsreformbewegung in Deutschland und 
die Entstehung des modernen Museums 1880-1940. pp. 99-224. 
54 Zie Sheehan, Museums in the German art world : from the end of the old regime to the rise of modernism. 
55 “Das Ideal der neutralen Werkstatt war eine Metapher für den angestrebten, von allen 
außerästhetischen Bezügen freigehaltenen Ausstellungsraum. Seine Privilegierung in Schefflers 
Museumstheorie bedeutete zugleich eine prinzipielle Absage an die Wahrnehmungsästhetik, die die 
Museumsreform der Vorkriegszeit bestimmt hatte. Sie war der Verzicht auf den Anspruch, den 
Exponaten einen auf ihre individuellen ästhetischen Eigenschaften abgestimmten 
Wahrnehmungsrahmen zu geben.” Joachimides p. 198. 
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The Global White Cube “but also that the autonomous works of art inside convey 
their meaning uniquely in aesthetic terms.”56  

Boris Groys heeft dit modernistisch verzet tegen kunsthistorische 
inbedding als een verzet tegen curatorieel discours zonder meer omschreven: 

  
Over the years modern artists began to assert the total autonomy of art 
– and not just from its sacred prehistory, but from art history as well – 
because every integration of an image into a story, every appropriation 
of it as illustration for a particular narrative, is iconoclastic (…) 
According to the tradition of modern art, an image must speak for 
itself; it must immediately convince the spectator, standing in silent 
contemplation, of its own value. The conditions in which the work is 
exhibited should be reduced to white walls and good lighting.57 
 

De white cube stelt niet alleen een leegte in waar de afwezigheid van een op 
kennis gericht discours de onmiddellijke contemplatie van een kunstwerk 
mogelijk moet maken, deze leegte dient zich ook aan als een ruimte zonder 
eigen kwaliteiten, als plaats- en tijdsloos. Elena Filipovic betrekt de door de 
white cube gebaarde inwisseling van een historisch particuliere context voor de 
tijdsloze en universele ruimte van de kunst daarom ook op Marc Augés concept 
van de “non-lieu”.58 In ons laat-modern tijdperk is de white cube inderdaad 
globaal verspreid als een “spatial esperanto” gesproken door 
tentoonstellingsruimtes van Buenos Aires tot Krakow – “A neutral space 
everywhere pretending to be placeless.”59 Deze plaatsloosheid is echter geen 
nieuw aspect van de white cube ten gevolge van een globaliseringsproces, maar 
een van zijn principiële doelstellingen: “A bit like its cinematic black-box 
pendant, the museum’s galleries unequivocally aimed to extract the viewer from 
‘the world’.”60 
 
De mogelijkheid die museumruimtes principieel open moeten laten voor 
uiteenlopende installaties van werken die zo autonome fragmenten blijven, 
wordt conventioneel door navolging van het white cube-model gerealiseerd, 

                                                            
56 Filipovic, "The Global White Cube." p. 63. 
57 Groys, "On the Curatorship." pp. 44-45. 
58 Filipovic, "The Global White Cube." p. 67. Filipovic wijst aan hoe, ondanks hun frequente belofte als 
“models of resistance” te kunnen dienen, ook de biënnales die overal ter wereld ingericht worden, in 
Venetië net zo goed als in Dakar of Gwangju, terugvallen op een zelden bevraagde conventionele white 
cube.  Ibid. p. 80. Voor een post-koloniale kritiek op de white cube, zie Weibel, "Beyond the White 
Cube." 
59 Brian O'Doherty, "Boxes, cubes, installations, whiteness and money," in A Manual for the 21st Century 
Art Institution, red. Shamita Sharmacharja (London: Koenig Books / Whitechapel Gallery, 2009). p. 27. 
60 Filipovic, "The Global White Cube." p. 63. 
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maar dit betekent niet dat onder white cubes geen belangrijke verschillen 
kunnen bestaan of dat alle white cubes even geschikt zouden zijn om een 
bepaald (oeuvre-)ensemble kunstwerken in tentoon te stellen. De white cube is 
met andere woorden een principieel model, een zaal-type met een ontwerpmarge 
die variatie binnen de typologische conventies toelaat. De beslissingen over de 
maat van een zaal, over de zenitale of zijdelingse belichting, over de materialiteit 
en kleuren en de eventuele gelediging van de wandoppervlakken, kunnen een 
bepaald zaalontwerp meer of minder geschikt maken als kader voor een bepaald 
soort werken. Zo bestaat sinds de eerste sculpture galleries onder 
museumconservators en –architecten de overtuiging dat sculpturen het best tot 
hun recht komen onder zijdelingse belichting en in ruimtes waarvan de 
kleurtoon van de wanden slechts weinig contrasteert met deze van de 
sculpturen, zodat deze meer driedimensionaal dan als tweedimensionaal silhouet 
waargenomen kunnen worden. Ook voor andere specifieke soorten 
kunstwerken, kunnen soms vergelijkbare overwegingen geformuleerd worden 
op basis waarvan sommige zaalontwerpen beter geschikt zijn als museaal kader 
dan andere. Als de criticus Hubert-Jan Henket in voornoemd artikel over het 
Van Gogh-museum bijvoorbeeld stelt dat, ondanks de door hem aangehaalde 
kwaliteiten van het museumontwerp, “it seems that the wrong exhibit is on 
display,” dan impliceert hij niet dat Van Goghs werk per se geïnstalleerd had 
moeten worden, maar wel dat in Rietveld en Van Trichts museumgebouw een 
bepaald soort werken tot zijn recht kan komen, en dat hij het werk van Van 
Gogh daar niet toe rekent.61 Volgens Richard Padovan zou the right exhibit hier 
“big bland American abstracts” geweest zijn.62 Bij deze kwalificatiemogelijkheid 
van meer of minder voor de presentatie van een bepaalde verzameling geschikte 
white cubes gaat het niet om een exclusieve match tussen de singulariteit van een 
artistiek oeuvre en een singulier museumontwerp, maar steeds om een van de 
vele mogelijke oplossingen waarin bepaalde eigenschappen van een 
museumontwerp toelaten om bepaalde kwaliteiten van het oeuvre naar voor te 
halen. Dergelijke geschiktheid van een bepaald museumontwerp om een bepaalde 
(oeuvre-)collectie in tentoon te stellen heeft niets te maken met 
programmatische toespelingen op de figuur van de kunstenaar door iconiciteit 
of metaforiek, toespelingen die op de gepastheid van het gebouw als memoriaal 
betrekking hebben. Henkets diskwalificerende uitspraak dat “Van Gogh’s small 
paintings, expressive signs of his innner self, demand a more sensitive treatment 
than merely being dots in a dotted line” illustreert echter dat in de praktijk de 
beoordeling van deze ‘geschiktheid’ als tentoonstellingsruimte vaak ook 

                                                            
61 Hubert-Jan Henket, "van Gogh Museum," Studio International, nr. May/June (1975). p. 205. 
62 Richard Padovan, "Rietveld for Van Gogh," Architectural Review 154(1973). p. 378. 
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doorloopt in een gepastheidsbeoordeling die eigenlijk meer op het 
memoriaalkarakter van het kunstenaarsmuseum betrekking heeft.63 

De paradox van de gelocaliseerde white cube 

De opschorting van de wereld in de white cube is evenwel steeds fragiel, en 
eerder een door het museum en zijn vormgeving voorgehouden principe dan 
een volledig ervaren werkelijkheid. Daniel Buren heeft aangestipt en in 
verschillende interventies ook geëxpliciteerd hoe vensters, deuren maar ook 
meer prozaïsche gaten zoals verluchtingsroosters het neutraal kader van museale 
ruimtes kunnen doorbreken. 64  O’Doherty wijst op het feit dat de 
fenomenologische ervaring in de white cube ook bepaald wordt door de 
herinnering aan het lokale buiten, dat bezoekers mee binnen dragen: “How 
much of the street do you bring with you when you enter timelessness? […] 
What city vibes pass through the walls of these exclusive white spaces?”65 De 
locatie van een museum is volgens O’Doherty onder meer van belang voor de 
manier waarop een stad als contextuele mythe speelt: “the immediate context of 
most galleries is the city and its mythos.”66 Bij veel kunstenaarsmusea zal de 
ervaring van de gesitueerdheid van de tentoonstellingsruimte des te sterker zijn, 
aangezien ze veelal ingeplant zijn op biografisch gerelateerde plekken die 
bezoekers slechts opzoeken omwille van deze musea. Dit maakt dat bij 
kunstenaarsmusea lokaliteit en geschiedenis (lieu en avoir lieu) het museum dan 
ook niet alleen binnenkomen in de vorm van een herinnering aan een 
gesitueerdheid buiten, aan een afgelegde route. Ook het institutionele discours 
van het kunstenaarsmuseum claimt vaak dat het museum hier moest gevestigd 
worden – in deze stad, in dit dorp of in dit huis – omdat de betreffende 
kunstenaar hier geboren is of gewerkt heeft. Als de white cube bij concrete 
kunstenaarsmusea al ingezet wordt, dan wordt zijn vermogen plaats en tijd op te 
schorten daarom typisch tegengewerkt door een plaats-besef waar het discours 
van deze kunstenaarsmusea, andere relicten en de ingesteldheid van bezoekers-
bedevaarders aan blijven herinneren. (fig.1,2) De white cube wordt er een paradoxaal 
gelocaliseerde white cube, een site-specifieke niet-plaats.  

                                                            
63 Henket, "van Gogh Museum." p. 205. 
64 “In so-called neutral architectural places, the non-neutral points/axes breaking the neutrality and 
generally never used for this reason are the windows, the doors, the narrow corridors, the air vents, the 
heating pipes, the light sources, etc. In fact, holes in the architecture. Passing places. Disturbed places. 
Unstable places. Windows disturbed by what happens behind them. Doors disturbed by those who 
open them. Corridors disturbed by those who walk along them.”Daniel Buren, "Function of 
Architecture. Notes on work in connection with the places where it is installed taken between 1967 and 
1975, some of which are specially summurized here," in Thinking about exhibitions, red. Reesa 
Greenberg, Bruce W. Ferguson en Sandy Nairne (London: Routledge, 1996). p. 318. 
65 O'Doherty, "Boxes, cubes, installations, whiteness and money." p. 27. 
66 Ibid. p. 27. 
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Kunstwerken worden in kunstenaarsmusea vaak tentoongesteld in constellaties 
als de gelocaliseerde white cube of de witgewassen tentoonstellingsruimtes in de 
woon-of-werkplek van de kunstenaar, constellaties die we ideaaltypisch kunnen 
situeren tussen het museumideaal van autonome kunstwerken opgesteld in een 
plaatsloze white cube en het tegenovergestelde extreem van het gemusealiseerde 
historisch interieur van de kunstenaarswoning. In beide gevallen staat de white 
cube hiervoor wel model, maar wordt dit model onvolledig toegepast. Op de site 
van een kunstenaarswoning bijgebouwde tentoonstellingsruimtes om het werk 
tentoon te stellen, situeren zich nog op de historische site, maar de mate waarin 
en de manier waarop ze deze gesitueerdheid architecturaal voelbaar maken, kan 
sterk verschillen. Dit geldt ook voor de manier waarop kamers in 
kunstenaarshuismusea leeggeruimd en witgewassen kunnen worden. Omgekeerd 
kan het witmaken van een kunstenaarsatelier of een andere plek in het 
kunstenaarshuis om er werk tentoon te stellen als musealiseringsinterventie een 
zichtbaarheid behouden die bij de als white cube gebouwde museumruimtes niet 
bestaat. 67  (fig.3,4) Het (gedeeltelijk) leegruimen en witwassen bij de 
musealisering van kunstenaarshuizen gebaart een opschorting van de historische 
betekenis en van de gesitueerdheid van het tentoonstelde werk, maar de 

                                                            
67 Dit witmaken lijkt dan in zekere mate de witmakingsgeste van Museumsreform-gezinde 
museumdirecteurs als Hugo von Tschudi en Carl Justi in de eerste decennia van de twintigste eeuw in 
de Berlijnse Nationalgalerie te herhalen, of van Willem Sandberg die in 1938 als toenmalig curator van 
het Stedelijk Museum in Amsterdam de interieurs van het negentiende-eeuws monumentaal 
museumgebouw wit liet maken. 
In feite was de beslissing om voor het eerst witte achtergronden voor de permanente presentatie van 
een vaste collectie schilderijen te gebruiken een beslissing geweest tot (gedeeltelijk) behoud van Peter 
Behrens’ scenografie van de ‘Jahrhundertausstellung deutscher Kunst’ (1906) in deze Nationalgalerie. 
Behrens had witte – zij het nog in een soort Jugendstil grafisch versierde – tentoonstellingswanden voor 
de bestaande museumwanden laten plaatsen. Toen Hugo von Tschudi na afloop van de tentoonstelling 
besliste om Behrens’ witte tentoonstellingswanden in een deel van het kunstmuseum als permanente 
achtergrond te behouden, betrof het dus witte, gedecoreerde voorzetwanden die bovenaan via 
draperingen op de bestaande plafonds aangesloten waren. Slechts de ophef die von Tschudi’s 
beslissing om Behrens’ inrichting te bewaren veroorzaakte, bezorgde de installatie van de 
voorzetwanden alsnog een leesbaarheid als interventie die het bestaande, historisch stabiele verband 
tussen de museumzalen en de permanente collectie onderbreekt. Zie Joachimides, Die 
Museumsreformbewegung in Deutschland und die Entstehung des modernen Museums 1880-1940. pp. 145-
165.  
Sandberg beoogde niet alleen moderne tentoonstellingsruimtes te bekomen, hij wou ook net een 
betekenisvolle geste maken. Door het museumgebouw ‘wit te wassen’ wou hij afstand nemen van de 
institutionele voorgeschiedenis van het gebouw waarin hij een nieuwe museumpraktijk wou uitvinden. 
Meer nog dan in de witgewassen tentoonstellingszalen van het Stedelijk, waar de lambrisering 
weggebroken werd en de wanden vlak overspannen werden met wit geschilderde jute, bleef Sandbergs 
met betekenis geladen transformatorische interventie als dusdanig leesbaar in de wit geschilderde 
bakstenen muren van de centrale trappenhal. Julia Noordegraaf, Strategies of display : museum 
presentation in nineteenth- and twentieth-century visual culture  (Rotterdam: NAi, 2004). pp. 159-161. 
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historische gesitueerdheid, de historisch-architecturaal particuliere plaats onder 
de witwassing, blijft voelbaar.  

In de literatuur over huismusea wordt vaak gesteld dat huismusea zich 
van andere musea onderscheiden door een typische eenheid van gebouw en 
collectie. Rosanna Pavoni stelt bijvoorbeeld over historic house museums dat “the 
specific character of this type of building is the indissoluble link between 
container and contained, between palace/house/apartment and permanent 
collections/furnishings/ornamental fixtures.” 68  Monica Risnicoff de Gorgas 
formuleert een variatie van deze gedachte:  

As opposed to other types of museums in which emphasis is put on the 
signifying power of the objects and collections, and the building as 
container has to be adapted to the possible discourses and narratives, 
the chief purpose of the historic house museum is to ensure that the 
building is in all aspects at one with the more or less original 
collections.69  

Bij de musealisering van de woningen van kunstenaars tot 
kunstenaarshuismusea blijft deze pre-museale historisch-organische samenhang 
van het huis en zijn inrichting echter meestal slechts gedeeltelijk bewaard, zoals 
onder meer de praktijk van het witwassen illustreert. 

In de voormalige atelierruimtes in kunstenaarswoningen krijgt het 
gebaar van het witwassen wellicht het grootste gewicht. Het witmaken van een 
werkplek bestaat dan bijvoorbeeld uit het wegwissen van de werksporen, het 
vuil en de slijtage, het uitdunnen van de dicht op elkaar gepakte werken en ze op 
‘neutrale’ witte sokkels of tegen witgemaakte wanden tentoonstellen. Deze 
operaties dringen de historische werkelijkheid van het atelier op afstand en 
maken het atelier minder atelier en meer museum. Zo verschuiven ze de 
interpretatie van de uitgestalde werken wat meer van gemaakt werk richting kunst. 

 

 

 

 

                                                            
68 Pavoni verwijst naar de preliminary definition die gehanteerd werd op de conferentie Inhabiting History: 
Historical House Museums van November 1997 in Genua. Rosanna Pavoni, "Towards a definition and 
typology of historic house museums," Museum International 53, nr. 2 (2001). p. 17. 
69 Monica Risnicoff de Gorgas, "Reality as illusion, the historic houses that become museums," Museum 
International 53, nr. 2 (2001). p. 11. 
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2.3 Een niet-museale verzameling 

Museumstukken verzamelen: meesterwerken en representanten 

Als verzamelaars van de meesterwerken uit het verleden functioneren musea als 
gatekeepers tot (het geheugen van) wat we als (exemplarische) kunst begrijpen. De 
kunstcollectie van een publiek museum is dan ook geen aselect archief van de 
kunstgeschiedenis gezien het ook altijd aanspraak maakt op een kunstkritische 
instemming met de oordelen aan de basis van de ‘verzamelde canon’. Via het 
criterium ‘meesterwerk’ kan het museum in Boris Groys’ woorden een 
paradoxaal archief van eeuwige presentie worden.70 Terwijl de kunstgeschiedenis 
zich ook kan inlaten met minder belangrijke werken en kunstenaars, versmalt 
het kunstmuseum idealiter zijn blikveld door een verzameling meesterwerken 
bijeen te brengen waarin kunst als een tijdsloze kwaliteit belichaamd wordt. 
Immers, “[p]art of what we mean in calling a work of art a masterpiece,” schrijft 
Arthur Danto, “is that it is of ‘museum quality.’”71 In de categorie van het 
meesterwerk komen op die manier twee aspecten van de museale ideologie 
samen. In de verzamelde beste werken kan de niet-historische kwaliteit van de 
Kunst zichtbaar worden.72 En het beste van wat de mensheid gemaakt heeft, 
wat ook aanspraak kan maken op instemming bij de hele mensheid, hoort 
principieel niet een individuele eigenaar maar wel de mensheid toe, via de 
openbaarheid van het museum.73 Meesterwerken horen in het museum, ook al is 

                                                            
70 Groys, "Multiple Authorship." pp. 98-99. Over het meesterwerk: Walter Cahn, Masterpieces : chapters 
on the history of an idea, Princeton essays on the arts (Princeton (N.J.): Princeton university press, 1979). 
Hans Belting, The Invisible Masterpiece [original title: Das unsichtbare Meisterwerk: Die modernen Mythen 
der Kunst], vert. Helen Atkins (London: Reaktion Books, 2001). Arthur Coleman Danto, "Masterpiece 
and the Museum," in Encounters & Reflections: Art in the Historical Present, red. Arthur Coleman Danto 
(New York: The Noonday Press, 1991).  
71 ———, "Masterpiece and the Museum." p. 317. 
72  Zoals eerder al gesteld is de valorisering van deze niet-historische kwaliteit een aspect van de 
musealiseringsoperatie, maar in het (Romantisch eerder dan het academisch) discours rond 
meesterwerken wordt ook de grootsheid van het meesterwerk typisch voorgesteld als een geniaal 
overstijgen van de historische conditie: “Every age, we hold, has its masterpieces, when inspired men, 
rising to the highest challenge and transcending the expectations of their time and milieu, have set their 
mark upon some particle of universality.” Walter Cahn, Masterpieces : chapters on the history of an idea, 
Princeton (N.J.), Princeton university press, 1979. p. xvi. 
73 “Calling something a masterpiece is to canonize it, neutralizing its asperities and making it the 
common cultural property of friend, foe, and the indifferent alike. We erect a kind of Hall of Fame in 
which the objects of our admiration can be permanently enshrined, not for our selfish contemplation 
only, but for the benefit of humanity at large.” Walter Cahn, Masterpieces : chapters on the history of an 
idea, Princeton (N.J.), Princeton university press, 1979. p. xvi. Zie ook Verschaffel, "Privaat kunstbezit. 
Notities over het kunstwerk als 'geschenk' en het probleem van het interieur." 
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de notie van het meesterwerk voor musea vandaag een netelige categorie 
geworden.74 

Wanneer Danto stelt dat “size and pictorial ambition go with being a 
masterpiece,” alludeert hij op het feit dat musea met het meesterwerkcriterium 
nog diverse secundaire criteria verbinden die samen het ideale ‘museumstuk’ 
omschrijven. 75  ‘Meesterwerk’ maakt een absolute aanspraak op een 
uitzonderlijke universele kwaliteit die ook zonder musea zou bestaan, terwijl 
‘museumstuk’ die kwaliteiten omschrijft die musea in een werk willen aantreffen. 
De criteria voor het museumstuk veranderen net als die van het meesterwerk 
vanzelfsprekend doorheen de geschiedenis, in wisselwerking met de wijzigende 
opvattingen in de kunstwereld. Daniel Sherman heeft bijvoorbeeld voor de 
negentiende-eeuwse Franse musea de evolutie van de invulling van de ‘museum 
picture’ beschreven. Het museumstuk moest tot ver in de negentiende eeuw 
behalve over de oudsoortige meesterwerkkwaliteit van “an immediately evident 
level of artistic attainment, or ‘art’ in the sense of skill,” ook kunnen beschikken 
over “an ‘elevated’ sensibility, an individual style or tone, and not least, public 
approval”.76 Het verheven karakter van het werk betekent grofweg dat het om 
schilderijen moest gaan en niet om tekeningen of aquarellen, en om 
historieschilderijen eerder dan om landschappen, genrestukken of portretten. 
Behalve door hun historische of mythologische onderwerpen en hun associatie 
met de academische traditie verhieven historieschilderijen zich ook boven de 
andere genres door hun grotere afmetingen die ze geschikt maakten voor het 
museum. Sherman beschrijft hoe verhevenheid het als bijkomend criterium 
tegen het einde van de negentiende eeuw moest afleggen tegen representativiteit 
voor het werk van de kunstenaar. Zo kon een verheffend historiestuk van een 
schilder die vooral bekend was voor zijn portretten geweigerd worden omdat 

                                                            
74 In het essay Masterpiece and the Museum stelt Arthur Danto dat het problematische karakter van de 
categorie masterpiece teruggaat op de noties van klassiek meesterschap en vooral op die van het 
Kantiaanse genie, noties die conflicteren met het gewijzigde politieke project van het kunstmuseum: “It 
is this universality, I think, under which the work of genius addresses mankind as mankind, which then 
marks the masterpiece in modern usage, even if we are uncomfortable with its Kantian premises. The 
masterpiece is a work for all, not just its patron, not just for its time and place. It is meant as timeless; it 
is supposed to transcend its historical moment.” Danto, "Masterpiece and the Museum." p. 327. 
75 Ibid. p. 328. Het kunsthistorisch museum verzamelt in principe volgens een samenspel van 
verschillende verzamelcriteria zijn kunstcollectie bijeen. Deze verzamelcriteria houden verband met de 
twee ideeën die museumverzamelingen representeren en die er tegelijk ook hun bewijs in vinden. Ten 
eerste moeten elk individueel kunstwerk en ook de collectie als geheel de categorie ‘kunst’ 
representeren. Ten tweede zoeken kunsthistorische musea het verhaal van de kunstgeschiedenis af te 
kunnen dekken. Over de negentiende-eeuwse opvattingen van het museumstuk, zie Chantal Georgel en 
Musée d'Orsay., La Jeunesse des musées : les musées de France au XIXe siècle : Paris, Musée d'Orsay, 7 
février-8 mai 1994  (Paris: [Musée d'Orsay] : Editions de la réunion des musées nationaux : Diffusion, 
Seuil, 1994); Daniel J. Sherman, Worthy monuments : art museums and the politics of culture in nineteenth-
century France  (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989). 
76 ———, Worthy monuments : art museums and the politics of culture in nineteenth-century France. p. 150. 
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het onvoldoende representatief bevonden werd voor de betreffende 
kunstenaar. 77  Andere vaak niet-geëxpliciteerde secundaire criteria zijn 
authenticiteit en voltooidheid. Musea verzamelen principieel alleen echte werken 
– de historisch eenmalige oorspronkelijke stukken en dus geen kopieën of 
reproducties. Onafgewerkte werken, maar ook voorbereidende studies, komen 
traditioneel evenmin in aanmerking: werken moeten voor het museum voltooid 
zijn. De kunstenaar moet ze door datering en signering ‘afgesloten’ hebben.  

Het tweede idee dat kunstmusea concreet maken is niet transcendent-
immanent zoals dat van de Kunst maar eerder extensief: de Kunstgeschiedenis. Een 
encyclopedisch streven zet de overzichtskunstmusea ertoe aan alle velden in een 
denkbeeldig kunsthistorisch grid te beslaan.78 In museumcollecties wordt een 
relatieve volledigheid nagestreefd die erin bestaat dat het volledige 
classificatorisch schema, of een deelgebied ervan, afgedekt kan worden. Tussen 
beide verzamelcriteria, absolute meesterwerkkwaliteit en de representativiteit 
voor het kunsthistorisch raster, bestaan typische spanningen.79 Monografische 
musea ontsnappen mogelijks wel aan het gestandaardiseerd verhaal van de 
kunsthistorische musea, maar het conflict tussen artistieke kwaliteit (kritische 
selectie) en representativiteit – hier voor het oeuvre van de kunstenaar – stelt er 
zich des te scherper. 

 

 

                                                            
77 Ibid. pp. 199-200. 
78 Zie ook Krauss, "Postmodernism's Museum without Walls." 
79 Benjamin H.D. Buchloh stelt in dit verband aan de kaak hoe in musea vandaag de representiefunctie 
het kwaliteitsconcept vervangen heeft. “Einer der Effekte der neueren strukturalen Veränderungen in 
der Objektproduktion und Sammlerkonzeption, öffentlicher und privater Sammlerkonzeption, ist ganz 
offensichtlich der Ausfall oder die Unmöglichkeit bestimmter spezifischer, historisch definierter 
Qualitätskriterien. Das heisst, die Repräsentanzfunktion hat die Qualitätskonzeption ersetzt. Und das 
ist ein wesentliches Problem in der gegenwärtigen Theoretisierung und Definierung, der Definition 
dessen, was eine Sammlung noch sein kann. Authentizität, historische Primärität oder Priorität, sind das 
Kriterien, mit denen man noch glaubwürdig umgehen kann, wenn sich die Kunstproduktion selbst seit 
gut 60 Jahren, wenn nicht länger, unausgesetzt und programmatisch gegen diese gewendet hat?” Dit 
leidt er volgens Buchloh toe dat musea ook minderwaardig werk verzamelen om toch maar van alle 
canonieke namen uit de kunstgeschiedenis een werk te hebben. Buchloh stelt dat “in jedem 
europäischen Museum wie in jedem Kaufhaus, wie in jedem Designergeschäft eine Product-line zu 
finden ist, die einen drittrangigen, einen viertrangigen, fünftrangigen, sechstrangigen Kounellis, einen 
drittrangigen, viertrangigen, fünftrangigen Carl Andre, einen drittrangigen, viertrangigen und so weiter 
Joseph Beuys nebeneinander stellt – präsentiert wie eine Ready-made-Kollektion, als sei das der Ort 
des Gedächtnisses.“ Het kunsthistorische representatief verzamelen leidt tot het aanbieden van 
dezelfde packages van gevestigde namen ten koste van de kwaliteit van de individuele werken in 
museumcollecties. Buchloh geciteerd in: Sabine Breitwieser, red. Sammlung, Archiv, Kommunikation 
(Wien/Köln: Generali Foundation/König, 1999). p. 68 en Benjamin H.D. Buchloh, "[Es gibt zwei 
Modelle, in denen die Institution des Museums theoretisiert worden ist...]," in Sammlung, Archiv, 
Kommunikation, red. Sabine Breitwieser (Wien/Köln: Generali Foundation/König, 1999). p. 51. 
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Het oeuvre als a-selectieve verzameling 

Monografische musea blijken opnieuw oneigenlijke kunstmusea te zijn omwille 
van de manier waarop hun acceptatie van de volledige productie van een 
kunstenaar en van een nalatenschap of schenking als basis voor een 
oeuvreverzameling dwars op het selectief-kritisch verzamelen van 
‘meesterwerken’ staat. Als monografische musea die zich er op toeleggen de hele 
productie van individuele kunstenaars te presenteren tegelijk ook kritisch 
onderscheidend zouden zijn, dan zou dit ofwel moeten betekenen dat ze zoals 
de reguliere kunstmusea claimen dat alle werken die ze tonen van museal quality 
zijn, en dus dat het hele oeuvre uit meesterwerken bestaat. Of het zou moeten 
betekenen dat de kritische evaluatie, de selectiviteit die bij monografische musea 
in het spel is, niet het belang van individuele werken evalueert, maar het belang 
van hele oeuvres. Monografische musea lijken vooral deze tweede logica in te 
roepen: ze impliceren niet de beste kunst met een plaats in het museum te 
bedenken, maar de beste oeuvres – en kunstenaars – te bedenken met een eigen 
museum. In deze verschuiving van de korrelgrootte van het voorwerp van de 
kritische selectie, van individuele werken naar levenswerken, verschuift het 
museum dus ook steeds gedeeltelijk richting personenmemoriaal.  

In Fonction du Musée heeft Daniel Buren in dit verband zijdelings 
opgemerkt dat, wanneer musea het oeuvre van een enkele kunstenaar 
bijeenzamelen om het in zijn verschillende aspecten te tonen, een “jugement 
aplatissant”, een uitvlakkend oordeel gebeurt.80 Buren varieert hier op de reeds 
besproken tegenstelling tussen selectief-kritisch beoordelen van individuele 
werken als potentiële meesterwerken en het evalueren van hele 
oeuvreproducties als hij stelt dat in een monografische tentoonstelling op de 
kwaliteit van de topwerken gesteund wordt om ook het zwakkere werk een 
museale waarde te kunnen geven. 

 

De nalatenschap als niet-verzamelde verzameling 

Hoewel monografische musea oeuvres presenteren, beschikken ze nooit 
werkelijk over deze hele oeuvres. Net als tijdelijke retrospectieves kunnen ze het 

                                                            
80 “En rassemblant et présentant l'oeuvre d'un seul artiste, le Musée différencie à l'intérieur d'une même 
oeuvre et insiste (économiquement) sur les réussites (présumées) et les échecs (présumés). Le 
résultat est, d'une part, d'accentuer le côté "miraculeux" des "réussites" et d'autre part, de donner une 
valeur (généralement marchande) à ce qui est faible grâce à ce qui ne l'est pas. C'est l'aplatissement 
dont nous parlions et dont le but est à la fois culturel et commercial.” Daniel Buren, "Fonction du 
Musée," in Les écrits (1965-1990), red. Daniel Buren, Jean-Marc Poinsot en Marc Sanchez (Bordeaux: 
CAPC, (1970) 1991). pp. 171-172. 
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oeuvre nooit met de volledigheidsgraad van de catalogue raisonné tonen. De 
oeuvreverzamelingen van monografische musea betreffen slechts een meer of 
minder arbitrair deel uit de totale productie die grotendeels over talrijke plaatsen 
in de wereld verspreid is geraakt. De meeste monografische museumcollecties 
zijn gebaseerd op de aanvaarding van de nalatenschap van de kunstenaar, hetzij 
rechtstreeks, hetzij via de legaten van diens erfgenamen. Vaak zijn deze 
nalatenschappen echter slechts de basis voor een meer overwogen 
oeuvreverzameling die over de volgende decennia opgebouwd wordt. 
Aangedreven door het ideaal van een volledige oeuvreverzameling pogen 
kunstenaarsmusea met aankopen of via bruikleengaves hun presentatie van een 
oeuvre te vervolledigen. Hoewel bij kunstenaarsmusea in tegenstelling tot bij 
kunsthistorische musea een volledige verzameling niet helemaal een fantasma is, 
moet volledigheid hier toch ook vooral als representatieve volledigheid begrepen 
worden.81  

Een ideale oeuvreverzameling is voor monografische musea dan 
mogelijks een verzameling werk die representatief kan zijn voor de breedte van 
het oeuvre, met een vertegenwoordiging van alle ‘periodes’, alle media, etc.; voor 
de diepte van het oeuvre, bijvoorbeeld met een volledige reeks werken waarin 
eenzelfde probleem onderzocht wordt; of voor de structuur van het oeuvre met 
een verzameling die bijvoorbeeld kan laten zien dat alle motieven uit het mature 
werk al in de vroege werken ontwikkeld worden. Representatieve volledigheid is 
dan ook geen kwantitatieve maar een interpretatieve kwestie, aangezien een 
goede representatie een interpretatie van een individuele productie als 
gestructureerd oeuvre veronderstelt. Monografische musea kunnen zich niet 
alleen door hun verzamelactiviteit kritisch verhouden tegenover een 
ongedifferentieerde aanvaarding van een heel oeuvre, ze kunnen ook de 
mogelijkheden aangrijpen die in het verschil tussen oeuvreverzameling en 
oeuvrepresentatie liggen. 

 

 

 

 

                                                            
81 Het Picasso Graphik Museum in Münster beschikt naar eigen zeggen over het volledige grafische 
werk van Picasso, het Clyfford Still Museum in Denver stelt 94 procent van Stills productie in huis te 
hebben. Het Felix Nussbaummuseum bijvoorbeeld beschikt over nagenoeg het volledige bekende 
oeuvre van Nussbaum. 
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2.4 Een tentoongesteld geheel: kunstwerken als fragmenten van een 
oeuvre 

Kunsttentoonstellingen als onvolkomen fragment-gehelen 

Musea stellen als “maisons d’ incohérence” (Valéry) in principe kunstwerken als 
een nevenschikking van fragmenten tentoon. Het fragmentaire karakter van 
kunstwerken in de museale context heeft zowel met de fragmentering bij de 
decontextualiseringsoperatie van het musealiseringsproces te maken, als met de 
esthetische appreciatie van kunstwerken. In Court traité du fragment betoogt Anne 
Cauquelin precies dat kunstwerken als kunst benaderen het fragmentaire 
bevestigen is, en niet zin proberen te vinden in allerlei vervolledigingspogingen 
die het fragmentkarakter van kunstwerken onderweg vernietigen. 82  In de 
opschorting van pogingen om het fragment ‘op te lossen’ en redelijk te 
begrijpen, ligt volgens Cauquelin de Kantiaanse détournement catégorique die nodig 
is om esthetisch met kunst om te kunnen gaan. Hoewel dus precies in het 
fragmentaire het esthetisch ‘moment’ van kunsttentoonstellingen ligt, is het toch 
niet zo dat in het museum kunst onversneden fragmentair gepresenteerd wordt. 
Twee fragment-geheel-economieën maken dat in tentoonstellingen toch een 
zekere integratie van de werken/fragmenten tot een groter geheel plaatsgrijpt: 
tentoonstellingen nemen de individuele werken ten eerste op in hun narratief en 
ten tweede neemt ook de accrochage, de installatie van de werken in de 
tentoonstellingsruimtes de individuele werken op in een groter, esthetisch 
verband. Typisch aan de kunsttentoonstelling is dat beide 
integratiemechanismen in principe beperkt moeten blijven om de autonomie 
van elk kunstwerk in de tentoonstelling te respecteren. Kunsttentoonstellingen zijn 
dan ook principieel onvolkomen gehelen van fragmenten. 

De idee dat de werken van een enkele kunstenaar deel uitmaken van de 
organische eenheid van het oeuvre kan het doen voorkomen alsof een 
monografische tentoonstelling een uitzondering vormt onder de 
kunsttentoonstellingen. Daar zou immers wel een volkomen eenheid kunnen 
ontstaan, dankzij de veronderstelde onderliggende eenheid van het oeuvre: de 
monografische tentoonstelling zou de ‘gebroken spiegel’ van het oeuvre dan als 
het ware weer ineen kunnen puzzelen.83 Dergelijke idee klinkt bijvoorbeeld door 

                                                            
82 Cauquelin, Court traité du fragment. Usages de l'oeuvre d'art. Vervolledigingspogingen die Cauquelin 
afwijst gebeuren door het werk-fragment te betrekken op een ideaalnotie, door het in te schakelen in 
een causaal verband, door het met een oorsprong te verbinden, door het verder te fragmenteren in 
allerlei elementen die op hun beurt verbonden en betekenis gegeven kunnen worden. 
83 Zie ook Marc Verminck, Als een gebroken spiegel : psychoanalytische beschouwingen over het 
kunstenaarsoeuvre  (Gent: A&S/books, 2007). 

302



 
 

in de tegenstelling die Gabriele Guercio maakt tussen de operaties van het 
museum en de monografie: 

the monograph did not corroborate the dichotomy between art and 
reality nurtured by the foundation of modern public museums. The 
monograph sought rather to repair this dichotomy by restoring, albeit 
ideally, the artworks to the life of their maker as well as to their own 
wholeness as works by the same author, and to the concourse of emotion and 
intellect in which they presumably came into being.84 
 

“[R]estoring (…) the artworks (…) to their own wholeness as works by the 
same author”: Guercio’s formulering impliceert dat individuele werken 
brokstukken zijn van een oorspronkelijke heelheid van het oeuvre die de 
monografische benadering kan herstellen. De idee klinkt ook door in Marcel 
Duchamps vergelijking van de verspreiding van zijn werken met de opdeling 
van een/zijn lichaam in een televisie-interview naar aanleiding van de schenking 
van de Arenberg-collectie die het mogelijk maakte dat Duchamps oeuvre bijna 
volledig in één museum samen blijft: “I always felt that showing one painting in 
one place and another somewhere else is just like amputating one finger or a leg 
each time.”85 T.J. Demos grijpt deze uitspraak van Duchamp op zijn beurt aan 
om de reparatieve dimensie in een (permanente) retrospectieve zoals in het 
Philadelphia Museum of Art of in de Boîte-en-valise naar voor te halen, om de ‘re-
assemblering’ van het artistieke corpus met een bodily reparation van de auteur te 
vergelijken: 

The apprehension that accompanied his work’s exhibition indicates not 
only a fear of the dislocation of his objects, but a fear that is 
transformed into a physical menace to his own body, indicating an 
identification between his sense of physical self and the perceived body 
of his artistic corpus. Correspondingly, witnessing his work reassembled 
in a retrospective suggested visions of a bodily reparation, where the 
corpus of his work/body was reunited.86 

Het geloof in de organische samenhang van een individueel oeuvre dreigt vaak 
de discursieve onderbouw van deze samenhang te verduisteren: de 
                                                            
84 Gabriele Guercio, Art as Existence: the Artist's Monograph and Its Project  (Cambridge (Mass.)/London: 
MIT Press, 2006). pp. 19-20. Mijn cursivering. 
85 Marcel Duchamp in het gefilmde interview met James Johnson Sweeney in het Philadelphia Museum 
of Art, zomer 1955, uitgezonden in january 1956, zoals geciteerd in Ecke Bonk, Marcel Duchamp The 
Portable Museum  (London: Thames and Hudson, 1989). p. 19. 
86 T.J. Demos, "Duchamp's Boîte-en-valise: Between Institutional Acculturation and Geopolitical 
Displacement," Grey Room, nr. 8 (2002). p. 24. 
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monografische tentoonstelling is precies een dispositief dat het oeuvre toelaat 
als geïntegreerd geheel te verschijnen. Oeuvretentoonstellingen steunen hierbij 
op het verlangen van bezoekers om het oeuvre als samenhangend geheel te 
begrijpen, maar ook op de algemene mechanismen van enerzijds narrativiteit en 
anderzijds installatie om deze eenheid performatief te realiseren. Wanneer een 
kunstenaar zoals Duchamp zelf zijn oeuvre als een totaalwerk installeert en deze 
oeuvrepresentatie autoriseert, speelt nog een bijkomend derde mechanisme. In 
de volgende paragrafen bespreek ik deze drie unificerende mechanismen die in 
een tentoonstelling de verschijning van een verzamelde productie als oeuvre kunnen 
ondersteunen. In een vorige paragraaf werd de (gedeeltelijke) bewaring van een 
pre-museale historisch-organische samenhang van het huis en zijn inrichting bij 
de musealisering van een kunstenaarshuis tot huismuseum al aangehaald. Dit 
bewaren van een oorspronkelijke historische samenhang waarin zich ook 
werken van de betroffen kunstenaar bevinden, vormt een vierde fragment-
geheel-economie die het oeuvre als organisch samenhangend kan doen 
verschijnen, waar ik niet verder op in ga. 

 

Het narratief geheel van de oeuvre-ontwikkeling 

De narratieve eenmaking van een verzameling werken van een bepaalde 
kunstenaar tot een oeuvre gebeurt in een tentoonstelling door de individuele 
werken in een enkel verhaal op te nemen. Het standaard monografisch 
tentoonstellingsverhaal vertelt over de ontwikkeling van de artistieke identiteit 
van de kunstenaar als een ontwikkeling van het oeuvre. De basisfiguur van deze 
vertelling is de lineaire leven-en-werk-tentoonstelling, overwegend 
chronologisch geordend vanaf het atypische vroege werk tot het late werk, 
hoewel de tentoonstelling ook een vertelling kan brengen waarin een meer 
thematische of conceptuele lectuur van de verzamelde werken als 
samenhangend oeuvregeheel gemaakt wordt. Het feit dat kunstenaarsmusea in 
veel gevallen ook dergelijke monografische narratieven gebruiken, toont aan dat 
ze net als de kunsthistorische musea wel degelijk de ideaaltypische derde 
musealiseringsstap van een narratieve herhistorisering uitvoeren, maar de 
historische vertelling in de museumzalen beperkt zich hier tot een 
(kunsthistorische) ontwikkeling binnen het oeuvre. De werken worden dus niet 
zonder hervertelling slechts uitgestald als fragmenten van een oorspronkelijk 
avoir lieu – ‘wat er bestaan heeft’ –, maar de narratieve hersituering blijft beperkt 
tot een situering in de levensloop van de kunstenaar. 

Om dergelijk (leven-en)-werkverhaal te brengen kan de gebruikelijke 
museale infrastructuur voldoen: een parcours van elkaar “en suite” 
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opeenvolgende museumzalen waarin de opeenvolgende episodes van het verhaal 
gebracht kunnen worden. Het museumgebouw voorziet dan een generieke 
overzichtelijke structuur waarop het verhaal zich kan enten, en waarin een 
helder hoofdparcours cruciaal is. In de geschiedenis van de museumarchitectuur 
zijn voor deze basisfiguur uiteenlopende typologische oplossingen bedacht, van 
een schikking van vergelijkbare zalen op een enkele as, over een ringvormige 
schakeling rond een centrale patio, tot een meer labyrintische schikking van een 
meer diverse sequentie van ruimtes. Deze basistypologieën worden ook voor 
kunstenaarsmusea gebruikt. In Arata Isozaki’s ontwerp voor een museum voor 
het grafisch werk van de Japanse kunstenaar Tadanori Yokoo bijvoorbeeld 
verschijnt de sequentie van opeenvolgende zalen in het beeld van 
opeenvolgende wagons van een trein.87 (fig.5) In het Van Gogh Museum in 
Amsterdam maakt de permanente tentoonstelling op de eerste verdieping van 
het Rietveld-gebouw een cirkelbeweging rondom het lege centrale atrium. In de 
huidige scenografie zijn Van Goghs schilderijen er telkens opgehangen tegen de 
buitenste wanden.88 Tussen het jeugdwerk in het begin en de foto’s van de 
grafstenen van Vincent en Theo in Auvers-sur-Oise op het einde van de 
rondgang wordt leven-en-werk gepresenteerd als een opeenvolging van 
biografische episodes/artistieke etappes – “the surrealist experience of seeing 
one man’s life-long development in a few hours flat” – telkens ingeleid door een 
wandtekst.89 In sommige gevallen wordt de routing echter ook architecturaal 
toegesneden op het verloop van het particuliere (leven-en-)werk-verhaal dat in 
het museum gebracht wordt. In het door Toyo Ito ontworpen 
museumgebouwtje voor het Yaoko Kawagoe Museum met werk van Yuji Misu 
loopt het museumbezoek door de vier opeenvolgende kwartanten van een 
vierkant grondplan.90 (fig.6,7) De twee eigenlijke museumzalen hebben een zeer 
verschillend karakter door de verschillende behandeling van het plafond. In de 
eerste zaal zakt het plafond centraal tot tegen de vloer, als een 
paddenstoelvormige druipsteen waarrond een intieme circulatie georganiseerd is. 
In de tweede zaal blijft de ruimte vrij en stijgt het plafond koepelvormig 
omhoog rond een centrale oculus. Volgens criticus Julian Worall onderschrijft 
het ruimtelijk contrast tussen de twee tentoonstellingsruimtes het contrast 

                                                            
87 “The building employs the metaphor of a series of railroad wagons. (…) After entering through a 
portico with six giant columns, one reaches a series of three rooms dedicated, respectively, to Yokoo’s 
work during the sixties, seventies and eighties. Thus, in the future, new wagon-galleries may be added.” 
Josep Maria Montaner en Jordi Oliveras, The museums of the last generation  (London: Academy 
editions, 1986). p. 69. 
88 Situatie bij bezoek in 2009. 
89 Henket, "van Gogh Museum." p. 205. 
90 Het museum staat ook bekend als de Yuji Misu Memorial Hall. Zie Julian Worral, "Spazialità 
binarie/Spatial binaries [Yaoke Kawagoe Museum (Yuji Miso Memorial Hall)]," Domus, nr. 959 (2012). 
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tussen het vroeg en matuur werk van de kunstenaar: “This binary opposition 
spatially and optically corresponds to the curatorial organisation, in which the 
first room accommodates pieces from Misu’s youthful works, characterised by 
introverted themes and subjects; while the second room is filled with the 
brighter works from the artist’s comfortable maturity, lit by a heavenly natural 
light.”91 Ook in het door Daniel Libeskind ontworpen Felix Nussbaum-Museum 
in Osnabrück speelt de architectuur mee in de vertelling van het leven-en-werk-
verhaal van de joodse Duitse kunstenaar-banneling Felix Nussbaum, al verloopt 
de vertelling door het museumgebouw hier niet volledig synchroon met het 
leven-en-werk-verhaal dat zich in de opeenvolgende ruimtes afwikkelt. (fig.8,9) 
Een van de momenten waarop de architectuur wel onmiddellijk het 
tentoonstellingsnarratief ondersteunt, betreft de tentoonstelling van het laatste 
werk van de uiteindelijk in Auschwitz omgekomen Nussbaum. Het doek 
‘Triumph des Todes’ (1944) krijgt de laatste tentoonstellingsruimte in het circuit 
voor zich alleen. (fig.10) Het is opgehangen boven een slechts door open 
metalen roosters afgedekte opening in de vloer, zodat de architectuur een 
lichamelijke ervaring van een afgrond creëert die de dramatische impact van dit 
laatste werk – en van het lot van Nussbaum – op bezoekers moet vergroten 
(fig.11). 

 

De integratie van kunst en architecturaal kader tot totaal-installatie 

De integratie van de kunstwerken in de architecturale compositie van de 
tentoonstellingsruimte is een unificerend mechanisme dat net als het vorige 
typisch slechts in beperkte mate toegepast wordt. Wel wordt het bij 
kunstenaarsmusea vaker gebruikt dan bij reguliere overzichtsmusea. De 
integratie van de verschillende werken tot een groter geheel steunt hier niet op 
betekenis, het grotere tot stand gebrachte geheel is geen grotere zin-samenhang 
maar een samenhangend beeld, of een samenhangend tentoonstellingslandschap, 
in het bijzonder wanneer narratief wegvalt. In het geval van een monografische 
tentoonstelling draagt in veel gevallen de relatieve formele coherentie van de 
verzamelde productie – indien al niet een stilistische continuïteit, dan vaak toch 
van medium, schaal, etc – ook bij tot de samenhang van het 
tentoonstellingslandschap (en vice versa). De typische formulering dat een 
kunstenaarsmuseum ‘rondom een gegeven oeuvre’ ontworpen en gebouwd 
wordt, geeft aan hoe het oeuvre als een gegeven samenhangende kern begrepen 
wordt die door het museumontwerp (museumgebouw en eventueel installatie) 

                                                            
91 Ibid. p. 57. 
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beschermd en geconsolideerd wordt, maar hier is voorbehoud op zijn plaats. In 
een bespreking in Studio International van het museumontwerp voor het Van 
Gogh-museum in Amsterdam luidt het bijvoorbeeld dat “the Dutch 
government was able to purchase all the works in 1962 on the provision that a 
museum would be built around them.”92 De uitdrukking ‘rondom het oeuvre 
bouwen’ kan het doen voorkomen alsof de museumarchitectuur alleen nog de 
nodige spreekwoordelijke cement moet leveren om de laatste naden tussen de 
oeuvrefragmenten te dichten. Een oeuvrecollectie heeft echter geen vaste eigen 
gestalte die de architectuur zou kunnen volgen als een enig mogelijke pasvorm. 
De parti van een gebouwontwerp kan nooit alleen gestoeld zijn op het verlangen 
rond een oeuvre te bouwen. Het museumgebouw moet zijn figuur en 
samenhang op eigen kracht realiseren, en vervolgens kan de architectuur zich als 
een eenheidsfiguur onder de oeuvreverzameling schuiven. 

Het in de vorige paragraaf behandelde narratief integratiemechanisme 
en het architecturaal integratiemechanisme worden in de museologische 
literatuur soms als aan elkaar tegengesteld beschreven. In zijn studie van de 
vroege kunsthistorische musea in de Duitse cultuurwereld heeft James Sheehan 
bijvoorbeeld de introductie van de historische hanging van schilderijen vanaf het 
laatste kwart van de achttiende eeuw geïnterpreteerd als een kantelmoment 
waarbij het einde ingeluid wordt van een accrochage van schilderijen in functie 
van het architecturaal en ornamenteel kader van de tentoonstellingsruimte. 
Dankzij het nieuwe alternatief van een narratieve logica kon overgegaan worden 
naar een hanging die los kan komen van een inpassing in de plaatselijke 
architecturale orde: 

The historical arrangement of pictures was particularly important for 
the museum's future because it introduced a principle of organization 
that was independent of the building's architectural design or 
ornamentation. Although the full effects of this change would not be 
felt for several decades (even [Chrétien de] Mechel's arrangement [for 
the Vienna Belvédère] had not totally ignored decorative consideration), 
the intrusion of history would eventually transform the relationship 
between a collection's contents and its setting. An early-modern gallery 
such as the [Munich] Antiquarium was a unified work of art in which 
objects and architecture were essentially fused; in the nineteenth 
century, the connections between objects and architecture would 
loosen. After 1900, many museums would become neutral settings 

                                                            
92 Henket, "van Gogh Museum." p. 205. 
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whose primary purpose was to provide the necessary light, space, and 
information for their collections.93 

Volgens Sheehan zette de ‘tussenkomst’ van de kunsthistorische vertelling in de 
accrochage van kunstcollecties een ontwikkeling in gang waarbij het moderne 
museum zijn Gesamtkunstwerk-kwaliteit verloor en uiteindelijk naar zijn 
tegendeel ontwikkelde: de modernistische, isotrope white cube, 
museumarchitectuur in de nulgraad, waarin werken eender waar tentoongesteld 
kunnen worden en waar het accrocheren in functie van een 
tentoonstellingsverhaal vrij spel heeft. In het essay the Late Capitalist Museum 
ontwikkelt ook Rosalind Krauss een tegenstelling tussen een ruimtelijke en een 
narratieve tentoonstellingslogica als ze de recente opkomst van het “synchronic 
museum” omschrijft en tegenover de traditie van het encyclopedisch 
kunsthistorisch museum stelt:  

The encyclopedic museum is intent on telling a story, by arraying before 
its visitor a particular version of the history of art. The synchronic 
museum - if we can call it that - would forego history in the name of a 
kind of intensity of experience, an aesthetic charge that is not so much 
temporal (historical) as it is now radically spatial, the model for which 
[…] was, in fact, Minimalism.94  

Krauss wijst er op dat musea als Mass:Moca of Dia: Beacon in toenemende 
mate niet alleen de historische demonstratie opgegeven hebben waar de 
modernistische musea zich nog toe bekenden, maar ook een “deepening” van 
de esthetische ervaring in het museum nastreven. 95  Ze thematiseert hier de 

                                                            
93 Sheehan, Museums in the German art world : from the end of the old regime to the rise of modernism. p. 41. 
94 Rosalind Krauss, "The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum," October, nr. 54 (1990). p. 7. 
Krauss situeert de ontwikkeling van het nieuwe museummodel bij Thomas Krens, toenmalig directeur 
van het Guggenheim: “Thus, what was revealed to him [Krens] was not only the tininess of and 
inadequacy of most museums, but that the encyclopedic nature of the museum was "over". What 
museums must do, he said he realized, was to select a very few artists from the vast array of modernist 
aesthetic production to collect and show these few in depth over the full amount of space it might take 
to really experience the cumulative impact of a given oeuvre. This discursive change he was imagining 
is, we might say, one that switches from diachrony to synchrony.“ p. 7. Thomas Krens’ afwijzing van de 
encyclopedische collectie ten voordele van in depth presentaties vond sinds Krauss’ essay onder meer 
zijn neerslag in Guggenheim Bilbao. Zie bijvoorbeeld Victoria Newhouse, Towards a new museum  (New 
York (N.Y.): Monacelli press, 1998). p. 252: “Conforming to Krens’ conviction that today’s museum 
should abandon the idea of an encyclopedic collection for in-depth exhibitions of a few artists, each of 
these seven galleries is occupied by the work of one or, at most, two individuals. As in the case of Hans 
Hollein’s Museum Abteiberg at Mönchengladbach, the galleries were not designed for individual works 
but for the kinds of art that would occupy them, and for what Krens calls “an internal rhythm between 
the spaces.” 
95 Donald Judds “vision” en de Chinati Foundation in het bijzonder worden door de Dia Art Foundation 
als modellen aangewezen voor het alternatief museumproject dat Dia in Beacon, enkele tientallen 
kilometer ten noorden van New York realiseerde. Lynne Cooke, Michael Govan en Dia Art Foundation, 
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omgekeerde ontwikkeling van de door Sheehan omschreven narratieve 
‘emancipatie’ van de tentoonstelling ten opzichte van zijn architecturaal kader. 
Krauss vindt deze ontwikkeling verdacht omdat ze naar een spectacularisering 
van musea in dienst van externe belangen zou neigen. In het synchroon 
kunstmuseum wordt volgens Krauss meer dan ooit de presentie van de museale 
ruimte belangrijk: “Within this experience, it is the museum that emerges as 
powerful presence and yet as properly empty, the museum as a space from 
which the collection has withdrawn.” 96  Het opgeven van kunsthistorische 
narratieven loopt uit op space over time, op presence over history, en maakt 
tentoonstellen een zaak van installeren. Interessant genoeg presenteren deze 
synchrone musea vaak een reeks van monografische werk-ensembles als quasi-
environments die de bezoeker de “cumulative impact of a given oeuvre” kunnen 
laten voelen. 97  Bij de opening van Dia:Beacon, dat uit een verzameling 
monografische installaties bestaat, stelt directeur Michael Govan dat “[t]he result 
was intended as a series of immersive experiences of individual artists’ 
installations.” 98  De deepened experience steunt bij Dia op collecting in depth: het 
kunnen beschikken over ensembles werk van individuele kunstenaars is een 

                                                                                                                                             
Dia:Beacon  (New York: Dia Art Foundation, 2003). p. 9. Tegelijk trekt Dia:Beacon ook de 
uitgangspunten door waarmee Heiner Friedrich en Philippa de Menil initieel de Dia Art Foundation 
opzetten: “Dia’s museum in Beacon has been conceived as the extension of these fundamental tenets: 
the work of each artist is to be shown in relative isolation, most of the installations are intended to be 
long-term or permanent, and the spaces are either designed in consultation with the artist or are based 
on previous installations by the artist.” Michael Govan, "Introduction: Dia in Context," in Dia:Beacon, 
red. Lynne Cooke en Michael Govan (New York: Dia Art Foundation, 2003). p. 27.  
Hal Foster wijst ook andere dan alleen monografische modellen aan voor de ontwikkeling van het 
synchrone museum: “In general the Minimalist line of art tends at such an aesthetic of presence, which 
invites modes of exhibition that are also presentist in character. Of course, other factors have 
contributed to this norm in contemporary display, such as the rise of the single-artist installations (in 
which Dia has played a central role), of private-collection museums, and of pilgrimages to both kinds of 
sites (Marfa is only the best-known example); all privilege an encounter with a removed aesthetic 
space over one with a shared historical time. Discussed as a shift from a museum of ‘interpretation’ to 
one of ‘experience,’ or simply as ‘the cultural logic of the late capitalist museum,’ this phenomenon is 
familiar by now.” Hal Foster, The Art-Architecture Complex  (London/New York: Verso, 2011). p. 119. 
96 Krauss, "The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum." p. 4. In een analoge bedenking ziet ook 
Chris Dercon een verzelfstandigde museumarchitectuur verschijnen als uitkomst van een 
esthetiseringsontwikkeling die het vertellen van een kunstgeschiedenis verdringt. „Man könnte sogar so 
weit gehen, zu sagen, dass das Museum heutzutage zum Teil ein Modell, eine Repräsentation seiner 
selbst ist. Eine direkte Folge dieser Entwicklung ist die spektakuläre und vor allem fotogene 
Museumsarchitektur. Bei den meisten Museen - und das gilt ebenso für Museen alter Kunst wie für 
Gegenwartsmuseen - wird das Zeitmoment immer mehr heruntergespielt zugunsten architektonischer 
Signale, die eine intensive Raumerfahrung ermöglichen. Das Museum und seine Objecte werden immer 
weiter aus der Historie verdrängt und in einen überästhetisierten Raum versetzt.“ Chris Dercon, "You 
can be a museum or you can be modern, but you can't be both (Gertrude Stein)," in Sammlung, Archiv, 
Kommunikation, red. Sabine Breitwieser (Wien/Köln: Generali Foundation/König, 1999). p. 28. 
97 Thomas Krens, geciteerd in Krauss, "The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum." p. 7. 
98 Govan, "Introduction: Dia in Context." p. 39. 
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voorwaarde om immersies in een oeuvre mogelijk te maken.99 In Dia:Beacon 
sluiten sommige oeuvre-ensembles zoals de dertien tentoongestelde schilderijen 
en tekeningen van Robert Ryman zich in hun eigen zalen zo aaneen dat ze 
gelijkvormig beginnen worden met ruimte-omvattende één-werk-installaties 
zoals Gerhard Richters Six Gray Mirrors (2003). Voor andere monografische 
ensembles zoals de acht sculpturen van John Chamberlain is dat veel minder het 
geval.  

Het wegvallen van de diachrone kunsthistorische vertelling levert mogelijks wel 
een ‘gesynchroniseerde’ museumruimte op, maar deze ontwikkeling resulteert 
niet noodzakelijk ook meteen in een opstelling waarbij de tentoongestelde 
kunstwerken in hun architecturaal kader geïntegreerd worden. Bij de integratie 
van een werk in het grotere ruimtelijke geheel van de tentoonstelling en van de 
tentoonstellingsplek spelen, zeker voor kunst van voor de Minimal en de Post-
Minimal Art, intermediaire kaders – de lijsten van schilderijen, de sokkels van 
sculpturen, etc – en de algemene tentoonstellingsarchitectuur een sleutelrol. In 
de al aangehaalde historische overgang van een decoratief naar een narratief 
hangingsprincipe localiseert James Sheehan dan ook een wijzigende rol voor 
kaders en sokkels: “In this conception of the museum's role, the picture frames 
(and statue pedestals) lost their function as architectural elements that linked 
objects to the building and instead became visual aids that separated objects 
from their environment and thus connected them to the viewer.”100  Cesare 
Brandi schrijft kaders behalve een scheidende ook een verbindende rol toe: “La 
fonction du cadre consiste en premier lieu en un raccord spatial (…). Il s’agit de 
résoudre une double transition: la première entre l’espace physique de 
l’environnement où est plongé le spectateur, et la spatialité de la peinture; la 
seconde, entre cette spatialité et celle du mur sur lequel est placée la peinture.”101 
Kaders bemiddelen als koppelstukken tussen de ‘ruimtelijkheden’ van de 
tentoonstellingsruimte waar de bezoeker zich bevindt, de ruimtelijkheid van het 
werk (voorstelling) en die van de wand waartegen het werk getoond wordt. Ook 
wanneer Brandi het museum opvat als een architecturale plek die toelaat om elk 

                                                            
99 Michael Govan in Cooke, Govan en Dia Art Foundation, Dia:Beacon. p. 11: “Dia Art Foundation was 
founded in 1974 for facilitating the making of some of the most ambitious works by some of the most 
important artists of the 1960s and 1970s, and for collecting that work in depth.” 
100 Sheehan, Museums in the German art world : from the end of the old regime to the rise of modernism. p. 41. 
101 Cesare Brandi, "Un problème de restauration: faut-il enlever ou conserver les cadres? [Origin.: engels, 
1958]," in Théorie de la restauration, red. Cesare Brandi (Paris: Monum, 2007). p. 163. Deze (ont-
)koppelingen zijn volgens Brandi van kritiek belang voor de werking van de beelden als absorberende 
voorstellingen: “Pour assurer à cette ‘épiphanie’ [de la peinture] l’indispensable suspension du temps et 
sa manifestation dans un éternel présent, on sent alors la nécessité de discipliner cette interaction en 
créant un raccord, une transition, une suspension. L’invention du cadre est l’une des façons de résoudre 
ce besoin.” Ibid. p. 163. 
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werk op zichzelf te genieten – “un lieu architectural conçu pour qu’on jouisse 
pleinement, mais pour elles-mêmes, des oeuvres d’art qui y sont exposées”102 – 
formuleert hij het vraagstuk van de vormgeving van de kaders als een vraagstuk 
dat niet in functie van de respectievelijke werken maar in samenhang met het 
museum als architecturaal kader benaderd moet worden: “le raccord spatial qui 
se matérialise dans le cadre est un problème d’architecture et non de peinture; 
(…) c’est l’ensemble architectural dans lequel la peinture doit être introduite qui 
décidera du type de raccord spatial à employer.”103 

In sommige museumontwerpen, ook van monografische musea, gaat de 
afstemming van de hanging en de keuze van de sokkels en kaders op de 
museumarchitectuur zo ver dat het tentoonstellingsontwerp gewoon een 
onderdeel wordt van het museumontwerp. Het ontwerp van het 
museumgebouw wordt meteen ook een tentoonstellingsontwerp. De 
tentoonstelling van individuele werken wordt een onderdeel van het 
totaalontwerp van de architect-curator-auteur dat voor individuele werken vaste, 
eigen plaatsen aanmaakt. De voorbeelden van architecturale installaties van 
oeuvres in kunstenaarsmusea betreffen vooral sculpturale oeuvres. Drie 
exemplarische voorbeelden van museumontwerpen waarin die de vaste 
installatie van een sculpturaal oeuvre voorzien, zijn behalve Carlo Scarpa’s 
uitbreiding van de Gipsotheca Canoviana (1955-1957) (fig.12,13), het door 
Werner Kallmorgen ontworpen Ernst-Barlach-Haus in Hamburg (1962) 
(fig.14,15,16) en het door Manfred Lehmbruck ontworpen Wilhelm-
Lehmbruck-Museum in Duisburg (1959-1964). In elk van deze drie voorbeelden 
zijn voor een selectie sculpturen vaste standplaatsen voorzien door sokkels, 
consoles, nissen die in het museumgebouw geïntegreerd zijn, of wijzen oculi in 
het plafond, of krommingen of terugwijkingen in een wand deze standplaatsen 
aan. Een tegenvoorbeeld van een vergelijkbaar integraal museumontwerp voor 
een picturaal oeuvre is Daniel Libeskinds ontwerp voor het Felix Nussbaum 
Museum. Libeskinds ontwerp wijst slechts op uitzonderlijke punten werken van 
Nussbaum een precieze eigen plaats aan – het voorbeeld van Triumph des Todes is 
al aangehaald. Libeskind heeft echter ook de eerste – snel opgegeven – 
accrochage gemaakt waarin hij resoluut breekt met de traditionele een-rijïge 
hanging van schilderijen op ooghoogte in een verderzetting van het 

                                                            
102 Ibid. p. 168. 
103 Ibid. p. 165. Bij de keuze van het kader moet volgens Brandi noch rekening gehouden worden met de 
smaak in kaders van een bepaalde periode, noch met de voorkeuren van de kunstenaar-auteur, maar 
ligt de zeggenschap over de keuze van een kader volledig in het heden dat het museaal kader inricht: 
“Le critère historique n’acquiert pas plus d’autorité quand on le fonde non seulement sur le goût du 
temps – certes très bien documenté pour les impressionistes – mais sur les préférences déclarées ou 
implicites des auteurs eux-mêmes. Le cadre, en effet, n’est l’affaire de l’artiste que dans la mesure où celui-ci 
est aussi spectateur de lui-même.” Ibid. p. 167. Mijn cursivering. 
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deconstructivistisch architecturaal idioom van zijn architectuurontwerp.104 (fig.9) 
Bij dergelijke maximaal geïntegreerde scenario’s komt het institutioneel principe 
van het kunstmuseum als een leeg kader waarbinnen kunstwerken als autonome 
fragmenten tentoongesteld worden onder druk en neemt de 
museumarchitectuur toch gedeeltelijk de rol van een ‘mère Architecture’ (Valéry) 
op: het museumontwerp begint elk werk dan wel al een eigen plek toe te 
kennen, maar nog geen eigen sociale bestemming in de wereld. 

 

Het oeuvre als geautoriseerde totaal-installatie 

De derde specifieke fragment-geheel-economie die de werken van een zelfde 
kunstenaar als bijzonder samenhangend geheel kan laten verschijnen, ligt in het 
karakter van veel hedendaagse oeuvres als een overkoepelend artistiek project, 
als het ene werk van de kunstenaar waar afzonderlijke werken slechts 
fragmenten van zijn. Dergelijk groter samenhangend oeuvreproject komt het 
scherpst naar voor in wat we ‘oeuvre-installaties door de kunstenaar’ zouden 
kunnen noemen. Hun statuut als tentoonstelling verschilt sterk van dat van 
monografische tentoonstellingen door (externe) curatoren. Onder deze noemer 
komen echter nog uiteenlopende vormen van ‘oeuvre-installatie’ samen waarin 
telkens ook een gedeeltelijk andere inzet voor kunstenaars bij het installeren van 
het eigen oeuvre aangewezen kan worden. De gevallen van Duchamps Boîtes, 
Constantin Brancusi’s atelierpresentatie en Donald Judds installaties in Marfa 
zijn sleutelvoorbeelden voor deze verschillende subvormen.  

Een eerste vorm betreft kunstenaars die hun oeuvre installeren om er 
de interne conceptuele structuur van te articuleren. Een voorbeeld hiervan is de 
manier waarop Marcel Duchamp met de productie en gedoseerde distributie van 
zijn verschillende series Boîtes en de twintig Boîtes-en-valise tussen 1941 en 1968 op 
een radicale manier de receptie in handen nam van zijn op dat moment 
schijnbaar afgesloten artistieke productie.105 (fig.17) De uitgave van de dozen 
met telkens een volledige set miniatuur-replica’s van 69 van Duchamps 
belangrijkste werken was niet alleen een manier voor Duchamp om zijn 
geaccumuleerde output zichtbaarheid te geven. Het ‘portable museum’ liet 
Duchamp ook toe deze productie als een betekenisvol geheel te bekrachtigen, en er 
de interne structuur van leesbaar te maken die veel verder gaat dan die van 
eenvoudige chronologische opeenvolging. De manier waarop de stukken in de 
dozen en koffers  geplaatst zijn, anticipeert op de afwikkeling van een gelaagde 

                                                            
104 Thorsten Rodiek, Daniel Libeskind : Museum ohne Ausgang : das Felix-Nussbaum-Haus des 
Kulturgeschichtlichen Museums Osnabrück  (Tübingen: Wasmuth, 1998). 
105 Zie Bonk, Marcel Duchamp The Portable Museum. 
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lectuur, vergelijkbaar met die van een tentoonstellingsbezoek – alleen blijft hier 
de toeschouwer op een vaste positie en zijn het de werken die volgens 
voorbedachte scenario’s bewegen. Met het openscharnieren van de doos begint 
een ontplooiing van het geminiaturiseerde en verdichte oeuvre die met elk 
uitgeschoven, omgeplooid of opgediept paneel een vervolg neemt. De moderne 
notie van het oeuvre als “a nonstatic space within which all the works can be 
contemplated in their sequence and exist both individually and collectively” 
wordt op die manier gematerialiseerd en verruimtelijkt.106 Toch ontvouwt de 
Boîte-en-valise zich niet als een ruimte waarin elk werk onwillekeurig naar elk 
ander werk kijkt; met de layout articuleert Duchamp significante welgekozen 
inhoudelijke relaties tussen bepaalde werken en zo zet hij de grote thematische 
structuur van zijn oeuvre uiteen. De miniatuurversies van Air de Paris (1919), 
Pliant (1916) en van Fountain (1917) zijn bijvoorbeeld precies gepositioneerd in 
parallel met de drievoudige vertikale structuur van het Grote Glas. Het hele 
oeuvre wordt hier het kunstwerk van de kunstenaar en deze precies gelede 
installatie van de reproducties in miniatuur bewerkt een verandering van het 
statuut van de eerder als eigenstandig gepresenteerde werken. Fountain wordt 
meer dan een ready-made, het wordt net als en samen met La mariée mise à nue 
par ses célibataires mêmes en de rest van de werken, steeds duidelijker een uitspraak 
in een grotere monoloog, een puzzelstuk in een denkbeeldige puzzel, een 
fragment van een oeuvre. In het geval van de Boîte is de plaats van verankering een 
paradoxale plaats in een plaatsloze doos. De installatie van het oeuvre betreft 
het articuleren van relatieve plaatsen van werken ten opzichte van elkaar, via 
hun representanten en met de doos, zijn schermen en coulissen als drager van 
een soort geheugentheater. In die zin werken de mobiele Boîtes ook als een 
relativering van de verankering van Duchamps oeuvre in Philadelphia: bij 
Duchamp is – reductief gesteld – de inzet van het zelf installeren van zijn 
oeuvre de articulatie van een conceptuele structuur van dit oeuvre als geheel.107  

‘Oeuvre-installaties door de kunstenaar’ kunnen ook installaties door de 
kunstenaar betreffen van het eigen werk in een totaliteit die er minder op gericht 
is uitspraken te doen over de conceptuele structuur van de eigen individuele 
productie, maar meer op het maken van een artistieke installatie op zich. 
Brancusi’s atelier bijvoorbeeld kwam als gecomponeerde Gesamtraum tot stand 
vanuit zijn bekommernis om de optimale presentatie van zijn individuele 
                                                            
106 Guercio, Art as Existence: the Artist's Monograph and Its Project. p. 35. 
107 Hoewel met de schenking van de Arenberg-collectie van ‘originele Duchamps’ aan het Philadelphia 
Museum of Art de honderden oeuvre-dozen plots rond een werkelijk centrum in de wereld bleken te 
draaien, wordt de presentatie van het oeuvre in Philadelphia omgekeerd ook herleid tot een afgeleide 
van de dozen. Het oeuvre is wel geconcentreerd op een precieze plaats in de wereld, maar het belang 
ervan ligt niet in de relatie van het oeuvre met deze plaats, maar in de plaatsrelaties tussen de werken 
als fragmenten van het oeuvre. 
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sculpturen – deze problematiek kreeg door Brancusi’s opgeven van sokkels een 
nieuw belang. (fig. 18) Gaandeweg nam dit installatie-onderzoek in het atelier de 
dimensie van een werk op zich aan. Bij de presentatie van zijn sculpturen in zijn 
atelier in de Impasse Ronsin neemt Constantin Brancusi zijn individuele werken 
– in de vorm van originelen, gipsmodellen en maquettes van grotere sculpturen 
– als het ware als compositiestukken op in een geïntegreerd sculpturaal 
landschap dat zich over zijn drager, het ateliergebouw, uitspreidt. De installatie 
in het atelier werd maatgevend voor de interpretatie van Brancusi’s oeuvre.108 
“The effect of Brancusi’s work is cumulative,” heeft Ezra Pound ooit 
opgemerkt. “He has created a whole universe of FORM. You’ve got to see it 
together. A system. An Anschauung.”109 In de enscenering in de studio wordt 
inderdaad duidelijk hoe het combinatorisch principe waarvolgens de individuele 
sculpturen opgebouwd zijn zich ook in de werkconstellaties in het atelier 
doorzet. 110  Brancusi’s sculpturen zijn volgens Friedrich Teja Bach slechts 
woorden in een syntax van zinnen – “Das atelier ist inszeniertes 
Selbstgespräch”.111 Meer nog wellicht dan de juridische regeling van Brancusi’s 
nalatenschap was de voornaamste motivatie voor de bewaring van Brancusi’s 
werkopstelling in zijn atelier het begrip ervan als een installatie die op zijn eigen 
artistieke kwaliteiten beoordeeld moet worden.112 De musealisering van het (op 
verplaatsing) gereconstrueerde volledige atelier is het institutionele vehikel 
waarmee de installatie-claims – het blijvend respect voor de geautoriseerde 
installatie als werk – postuum bestendigd konden worden.  

Donald Judds installaties van zijn eigen werk in Marfa kunnen in een 
continuïteit met Brancusi’s atelierenscenering begrepen worden, ookal lijken ze 
veel minder dan bij Brancusi er op gericht een totaalinstallatie te realiseren 
waarbinnen een sculpturale dialoog aan de gang is tussen de werken binnen het 
oeuvre.113 Bij Judd gaat het er in de eerste plaats om de ruimtelijke opstelling 

                                                            
108 Friedrich Teja Bach, "Atelier Impasse Ronsin - Brancusi, Paris," in Die Kunst der Ausstellung : eine 
Dokumentation dreissig exemplarischer Kunstausstellungen dieses Jahrhunderts, red. Bernd Klüser en 
Katharina Hegewisch (Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1991). p. 134. 
109 Ezra Pound geciteerd in ibid. p. 134. 
110 Ibid. p. 137. 
111 Ibid. p. 138. 
112 Het is tegelijk ook de invalshoek voor de belangrijkste kritieken op de actuele presentatie van de door 
Renzo Piano ontworpen reconstructie van Brancusi’s studio aan de voet van het Centre Pompidou. Hier 
is de oorspronkelijke opstelling van alle sculpturen wel gerespecteerd, maar kan de constellatie niet 
gezien worden volgens de door Brancusi afgewogen enscenering doordat bezoekers niet langer de 
studio kunnen betreden maar vanuit een omgang errond door de nu beglaasde wanden naar binnen 
moeten kijken. Hierdoor worden Brancusi’s sculpturen vanuit erg verschillende afstanden en 
gezichtshoeken getoond van deze waarvoor Brancusi de opstelling bedacht en hierdoor gaan ook de 
beoogde relaties tussen specifieke werken verloren. Zie ook Albrecht Barthel, "The Paris Studio of 
Constantin Brancusi. A Critique of the Modern Period Room," Future Anterior III, nr. 2 (2006). 
113 Voor een uitgebreide documentatie en bespreking van Judds projecten in Marfa, zie Marianne 
Stockebrand, Chinati : the vision of Donald Judd  (New Haven: Yale University Press, 2010). 
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van zijn ‘specific objects’ te controleren, zodat telkens een “good installation” 
tot stand komt die kan blijven bestaan. In zijn essay On Installation (1982) klaagt 
Judd de miskenning aan van de waarde van een goede opstelling door een 
museumwereld waarin werken altijd maar tijdelijk opgesteld kunnen worden. “A 
good installation,” stelt Judd, “is too much work and too expensive and if the 
artist does it, too personal, to then destroy.”114 Bovendien vindt hij de opstelling 
van werken en de context bij musea pover en zelfs ongeschikt. “The correction 
is a permanent installation of a good portion of the work of each of the best 
artists.”115 De remediëring die Judd voorstelt en zelf ook in de praktijk brengt bij 
de installatie van zijn eigen werk, en later ook van werk van enkele andere 
kunstenaars als Dan Flavin en John Chamberlain, zet in op de permanentie van 
een goede opstelling in een goede context. 116  Toch sluimert een weinig 
geëxpliciteerde monografische problematiek mee in zowel On Installation als in 
de hele onderneming van Marfa. Judd pleit er immers ook voor een “good 
portion” van het werk van de beste kunstenaars ergens goed te installeren, 
waarbij Judd ook verwijst naar “examples in Europe of museums made after an 
artist’s death” als model voor zijn permanente installaties.117 Het anti-museaal 
museumideaal dat Judd in de Chinati Foundation realiseert probeert, ook buiten 
het klassieke kunstenaarsmuseum om, de voorrechten te laten gelden van 
kunstenaars die hun eigen monografische musea voorbereiden: authoriële 
controle over de installatie en permanent respect voor en publieke zichtbaarheid 
van deze geïnstalleerde werken. (fig.19,20) Monografische installaties van ‘good 
portions’ uit het oeuvre van individuele kunstenaars worden hier tot stand 
gebracht op basis van claims niet met betrekking tot het belang van het oeuvre, 
maar met betrekking tot de installatie van individuele werken. De keuze door de 
kunstenaar van de optimale opstelling en van de plek voor die opstelling brengt 
een verankering van het werk op zijn tentoonstellingsplek tot stand, die 

                                                            
114 Donald Judd, "On Installation [1982]," in Complete writings 1975-1986, red. Donald Judd (Eindhoven: 
Van Abbemuseum, 1987). p. 23. 
115 Ibid. p. 19. 
116 Donald Judd heeft zijn Chinati Foundation in Marfa precies op basis van dezelfde uitgangspunten van 
permanentie en authoriële controle over de installaties gemotiveerd, in een expliciete tegenoverstelling 
met de conventionele tentoonstellingspraktijk van musea: “It takes a great deal of time and thought to 
install work carefully. This should not always be thrown away. Most art is fragile and some should be 
placed and never moved again. Some work is too large, complex and expensive to move. Somewhere a 
portion of contemporary art has to exist as an example of what the art and its context were meant to 
be. Somewhere, just as the platinum-iridium meter guarantees the tape measure, a strict measure must 
exist for art of this time and place. Otherwise art is only show and monkey business.” En: “I’ve always 
defended my work. I’ve installed every public exhibition and have kept and installed work in my own 
spaces, most of which are in my place in Marfa. The Chinati Foundation is an attempt to continue this 
on a greater scale and also extend the consideration to Flavin’s and Chamberlain’s work.”———, 
"Statement for the Chinati Foundation/La Fundación Chinati [1986]." p. 111 en p. 113. 
117 ———, "On Installation [1982]." p. 21. 
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tegengesteld is aan de onbestemdheid van het werk voor de precieze 
museumruimte waar het tentoongesteld wordt. De aanspraak op permanentie 
berust op een begrip van het ‘persoonlijk’ karakter – Judd: “too personal” – van 
deze keuzes als een onderdeel van de beslissingen van de kunstenaar-auteur die 
een individueel werk bepalen. In een geval als dat van Judds Marfa lijkt het feit 
dat daarbij ook een oeuvre-overzicht geïnstalleerd wordt, althans als we ons 
beperken tot de motivaties uitgesproken door de kunstenaar, een niet-
gethematiseerd bij-effect.  
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1. Stichting Luc en Jenny Peire, Knokke: white cube met zicht op de tuin waar zich achteraan ook 
het gemusealiseerde atelier van Luc Peire bevindt.

2. Stichting Luc en Jenny Peire, Knokke: plan gelijkvloerse verdieping met rechts het voorgebouw 
van 2003, in het midden de tuin en links de atelier-bungalow van Luc Peire en de ‘tuinkamer’-
uitbreiding van 2010.
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3. Constantin Meunier-museum, Brussel: het atelier omstreeks 1920-1930.

4. Constantin Meunier-museum, Brussel: het ‘witgewassen’ atelier, na de renovatie van 1984- 
 1986.
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5. Okanoyama Graphic Art Museum, Nishiwaki (Japan), (ontwerp:Arata Isozaki, 1984), gewijd 
aan het werk van Tadanori Yokoo. Montaner en Oliveras: “The building employs the metaphor 
of a series of railroad wagons (…) dedicated, respectively, to Yokoo’s work during the sixties, 
seventies and eighties. Thus, in the future, new wagon-galleries may be added.”
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6-7. Yaoko Kawagoe Museum (Yuji Misu Memorial Museum), bij Tokyo, (ontwerp: Toyo Ito, open: 
2011). Volgens Julian Worrial de ‘introverte’ zaal voor het vroege werk (boven) en de ‘extro-
verte’ zaal voor het late werk (onder).
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8. Luchtfoto van het Felix-Nussbaum-Museum, Osnabrück (Daniel Libeskind, 1995-1998) als 
uitbreiding van het Kulturhistorisches Museum. De materialiteit van de eikenhouten bekle-
ding van het Nussbaum-Haus, het architecturaal beton van de Nussbaum-Gang en de zink-
bekleding van de Nussbaum-Brücke wordt vaak geïnterpreteerd als een metafoor voor de 
‘verkilling’ in de opeenvolgende levensfasen van de schilder. 

9.  Felix-Nussbaum-Museum: Daniel Libeskinds oorspronkelijke accrochage als totaal-installatie, 
1998.
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10. Felix Nussbaum, Triumph des Todes (1944).

11. Felix-Nussbaum-Museum, Osnabrück (Daniel Libeskind, 1995-1998). Metalen rooster in de 
vloer ter plaatse van Triumph des Todes: ‘afgrond’.
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12. Uitbreiding van de Gipsotheca Canoviana, Possagno, door Carlo Scarpa (1955-1957). Zicht 
volgens de lengte-as van de sequentie.

13. Schematisch plan van de Gipsotheca Canoviana met links de onderdoorgang langs het ge-
boortehuis, rechts de gipsotheca met de uitbreiding door Scarpa met vaste posities voor de 
sculpturen.
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14-15. Ernst-Barlach-Haus, Hamburg, (Werner Kallmorgen, 1962), interieur.

16. Grondplan van het Ernst-Barlach-Haus.
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17. Marcel Duchamp, Boite-en-valise, (1941-1968).

18. Constantin Brancusi’s (oorspronkelijke) atelier in de Impasse Ronsin No. 11. Foto door Robert 
Doisneau na Brancusi’s dood (ca. 1958).
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19. Chinati Foundation, Marfa, Texas.  Een van de door Donald Judd verbouwde ‘artillery sheds’  
 om er 100 untitled works in mill aluminum (1982-1986) in te installeren.

20.  Chinati Foundation, Marfa, Texas.  Donald Judd, 100 untitled works in mill aluminum (1982- 
 1986).
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B| 3: Kunstenaarsmusea en het archief 

Pas de documents, pas d’histoire. - Ch. V. Langlois en Ch. 
Seignobos1  
 

Art is one of the few professions where you can go to the grave 
with no one interested in your work, but as long as the work 
exists, there is the opportunity for reassessment. How does an 
artist keep his or her work visible? - Chuck Close2 
 

We are very conscious of being dragged into the grave at an
 ever increasing speed. - Gilbert & George3 
 

3.1 Mettre à part, “Vom Atelier ins Archiv”?  

Archivering als methodische afstandname van het verleden 

Relicten worden niet alleen tentoongesteld als monument binnen een 
memorialiseringsproject of als kunstwerk in het museum, ze kunnen ook in 
archieven bijgehouden worden met het oog op hun mogelijk nut voor de 
geschiedschrijving, dit is als document. Archiefwerking is de derde institutionele 
component van kunstenaarsmusea. In Der Moderne Denkmalkultus concipieert 
Riegl de verhouding tussen monument en document als de verhouding tussen 
de noties van ‘gewild monument’ en ‘historisch monument’, noties die elk 
overeenstemmen met de manier waarop de archaïsche en de moderne 
maatschappij respectievelijk het verleden organiseren. Riegl stelt vast dat de 
notie van historisch monument grotendeels de plaats ingenomen heeft van de 
oudere notie van gewild monument. De historische waarde aan de basis van de 
consacrering van historische monumenten berust volgens Riegl op het 
vermogen van het voorliggend voorwerp of gebouw om “eine ganz bestimmte, 
gleichsam individuelle Stufe der Entwicklung irgendeines Schaffensgebietes der 
Menschheit” te representeren. 4  Riegls vooronderstelling van afleesbare 

                                                            
1 Geciteerd in Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, 'Edition 1988' ed., folio histoire (Paris: Gallimard, 
1988). p. 297. 
2 In: Barbara Hoffmann en e.a., A Visual Artist's Guide to Estate Planning  (Colorado Springs: Marie Walsh 
Sharpe Art Foundation e.a., 1998). p. 33. 
3 In: Hans Ulrich Obrist, Jean-Marie Barthe en Nicolas Trembley, The Secret Files of Gilbert & George, 
documentary [DVD], (bureau des videos, 2000). p. 25. 
4 Alois Riegl, "Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung," in Alois Riegl. 
Gesammelte Aufsätze, red. Karl M. Swoboda (Augsburg-Wien: Dr. Benno Filser Verlag, 1903). p. 166. De 
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historische ‘ontwikkelingstrappen’ klinkt sinds het opgeven van lineaire 
historische opgangs- en vervalsverhalen wel problematisch, maar de historische 
waarde van objecten omwille van hun informatiedragend en bewijskrachtig 
vermogen zoals Riegl die beschrijft, blijft vandaag wel overeind: “[E]s händelt 
sich ihm (…) darum, eine möglichst unverfälschte Urkunde für eine künftige 
Ergänzungstätigkeit der kunstgeschichtlichen Forschung aufzubewahren.”5 De 
historische waarde die Riegl beschrijft, laat zien hoe de moderne omgang met 
monumenten ook bepaald wordt door een archiveringslogica in functie van de 
(kunst)geschiedschrijving. Als memorialen relicten als relieken bijhouden, dan is de 
overeenkomstige institutionele plek voor de bewaring van relicten als documenten 
het archief. Het belangrijkste verschil met het memoriaal – of algemener: het 
monument – ligt daarin dat archieven in principe geen bepaalde en afgelijnde 
boodschap willen vastleggen en aanwezig houden, kortom dat ze niet aan iets 
welbepaalds willen herinneren. Archieven zijn qua vorm gefragmenteerd en qua 
betekenisinhoud onbepaald.6      

Archieven laten zich niet als geheugen of geschiedenis verstaan, maar 
slechts als het ruwe materiaal dat – in relevante selecties –nog geïnterpreteerd moet 
worden in historische verhalen. Archieven dienen wel de zaak van het bijhouden 
en aanmaken van een historisch geheugen, maar de uiteindelijke doeleinden 
waartoe ze gebruikt zullen worden zijn per definitie enigszins onbepaald. Een 
basisuitgangspunt van de moderne historiografie is immers dat de sporen 
bewaard in archiefstukken slechts op een directe manier van het verleden 
kunnen getuigen dankzij het feit dat ze toevallig bewaard gebleven zijn: “The 
belief that archival records register what eludes summary symbolic 
representation (…) has its basis both in their "unconscious" mode of 
production and in the reality that they were compiled for reasons different from 
those that motivate historians to consult them.”7 Zoals Sven Spieker stelt, is in 

                                                                                                                                             
monumentenbenadering van de sensatiegeoriënteerde Alterswert die Riegls triade van Erinnerungswerte 
vervolledigt laten we hier buiten beschouwing. 
5 Ibid. p. 166. 
6 Hierbij valt op te merken dat precies die onafgeslotenheid en onbepaaldheid van het archief in de 
afgelopen decennia het archief tot een aantrekkelijk format gemaakt hebben voor alternatieve 
geschiedschrijvingen, kunstwerken, essays, tentoonstellingen, etc. Voor het archief als artistiek format, 
zie Beatrice von Bismarck, Hans-Peter Feldmann en Hans Ulrich Obrist, reds., Interarchive (Köln: 
Walther König, 2002).,Hal Foster, "An Archival Impulse," October, nr. 110 (2004); Charles Merewether, 
red. The Archive, Documents of Contemporary Art (London/Cambridge, Mass.: Whitechapel/MIT 
Press, 2006); Sven Spieker, The Big Archive: Art from Bureaucracy  (Cambridge: MIT Press, 2008). 
7 ———, The Big Archive: Art from Bureaucracy. p. 25. “[T]he truth of a given record, or a series of such 
records, was viewed as inversely proportional to the historical awareness that went into its production." 
ibid. p.24. Spieker citeert ook T.R. Schellenberg – “To be archives, materials must be preserved for 
reasons other than those for which they were created or accumulated” en Yosef H. Yerushalmi: "ideally 
an archive should be naïve. [...] Copies of contracts and deeds of property were preserverd in archives 
in case any future disputes should arise, not so that we might write economic history". Ibid. Voetnoot 31 
p. 199. 
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principe zelfs pas sprake van archieven wanneer het bewaarde materiaal voor 
andere redenen gecreëerd en geaccumuleerd is dan deze waarvoor het door 
historici geraadpleegd wordt.  

Wanneer van een atelierfonds (fonds d’atelier) sprake is, wordt de 
nagelaten inhoud van het atelier bij het overlijden van de kunstenaar meestal als 
een naïef, onintentioneel archief beschouwd. Er wordt dan aangenomen dat wat 
zich in het atelier opgestapeld heeft – voltooide en onvoltooide werken, 
voorbereidend werk, materialen, werktuigen, papieren, etc. – het resultaat is van 
een werkproces, maar niet dat wat in het atelier aangetroffen wordt zelf een 
(archiverings)project van de kunstenaar is. Het aangetroffen materiaal werd door 
de kunstenaar mogelijks wel bewust bijgehouden in functie van toekomstige 
projecten, maar het fonds als geheel is niet een bewuste verzameling om 
toekomstige historici ten dienste te zijn. Deze vooronderstelling is de 
voorwaarde waaronder het atelier na archivering werkelijk archief kan zijn: een 
bestand aan documenten met een grote geloofwaardigheid omdat ze voor 
andere doeleinden geproduceerd werden en bewaard bleven dan deze waarvoor 
ze nu geconsulteerd kunnen worden. Het fonds d’atelier van Francis Bacons atelier 
bijvoorbeeld wordt door de Hugh Lane Gallery – het museum in Dublin dat 
Bacon’s atelier tussen 1998 en 2001 ontmantelde, inventariseerde en in zijn 
museumzalen reconstrueerde en tentoonstelde – expliciet als een onintentioneel 
archief begrepen, en precies daarom als uitzonderlijk ‘transparant’ en 
gezaghebbend. Zo stelt de directeur van de Hugh Lane Gallery Barbara Dawson 
dat Bacon’s studio een waarachtiger archief(stuk) vormt dan Brancusi’s atelier 
dat immers het resultaat is van een welbewuste enscenering met het oog op een 
toekomstig publiek: “The absence of a conscious staging gives way to an 
improvisational air that is seen to be closer to the current idea of transparency. 
The arbitrary interruption of the work process by death allows us this unlimited 
access to a guarded truth.”8 
 

Het materiaal dat memorialen en archieven bijhouden en ontsluiten is mogelijks 
hetzelfde soort materiële sporen en relicten, maar met het verschillend 
institutioneel kader stemt wel een zeer verschillende soort waardering van het 
materiaal overeen. Relicten dienen in herdenkingscultussen om een herdachte 
aanwezig te stellen: ze worden gepersonaliseerd en de spectrale mogelijkheden 
ervan worden aangesproken. Relicten en sporen nemen ook een sleutelpositie in 
bij archieven, maar de aanwezigheid van het verleden die erin meetrilt is hier 

                                                            
8 Barbara Dawson, "Foreword: The Perennial In-between-ness," in The Studio. Dublin City Gallery The 
Hugh Lane 1.12.2006-25.2.2007, red. Jens Hoffmann en Christina Kennedy (Dublin: Dublin City Gallery 
The Hugh Lane, 2006). p. 7. 
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slechts een bijzaak die de ervaring van de historicus van het werken in archieven 
“met een historische sensatie” bijkleurt. 9  Richard Leeman formuleert het 
treffend: “[U]n document d’archives, quelles que soient ses éventuelles aura, 
beauté et autres émotions projectives, a d’abord du sens au regard de l’analyse 
historique.”10 Bij documenten wordt belang gesteld in de informatie-inhoud en 
de bewijskracht van sporen en relicten. Als monumenten het verleden steeds 
aanwezig willen houden en zo de afstand tussen heden en verleden willen 
slopen, dan staan archieven voor de methodische manier waarop de moderne 
historiografie eerst afstand neemt van het verleden om het vanuit het heden te 
analyseren. Maar deze distanciëring is nooit volledig omdat archiefdocumenten 
nog steeds als contactpunten met historische gebeurtenissen informatie moeten 
leveren (docere) en als bewijsmateriaal in de onderbouw van de historische 
feitelijkheid voorzien. Aangezien archieven met hun documenten de historische 
praktijk epistemologisch funderen, houden archieven ook een macht over de 
toekomst. Het is immers slechts op gezag van documenten dat het verleden als 
geschiedenis verteld kan worden, zodat archieven steeds het laatste woord 
houden en een basis vormen vanwaaruit het verleden herzien kan worden. 
Charles Merewether heeft het kritische vermogen van archieven in die zin goed 
samengevat: 

The archive is not one and the same as forms of remembrance, or as 
history. Manifesting itself in the form of traces, it contains the potential 
to fragment and destabilize either remembrance as recorded, or history 
as written, as sufficient means of providing the last word in the account 
of what has come to pass.11 

Om de centrale positie van archieven voor de historiografie te begrijpen volstaat 
het de epistemologische ketting die geschiedenis via archieven en documenten 
met sporen verbindt te bekijken. Paul Ricoeur heeft erop gewezen dat het spoor 
(‘trace’) een vereiste is voor elke productie door de historicus, de ‘final 

                                                            
9 De historische sensatie (zowel in de vorm van relict-fetisjisme als in de vorm van de gedroomde 
aanwezigheid) doet zich dus niet alleen voor bij memorialen, maar ook bij de consultatie van archieven. 
“The Archive belongs to the kind of oneiric spaces that Bachelard described: alone in the Archive, in the 
counting house of dreams, the historian opens the bundles ...” Carolyn Steedman, Dust : the archive and 
cultural history, Encounters (New Brunswick (N.J.): Rutgers university press, 2002). p. 80. Zie ook 
Arlette Farge, Le Goût de l'archive, red. Maurice Olender, La librairie du XXIe siècle (Paris: Le Seuil, 
1989). 
10 Richard Leeman, “Les expositions de cette sorte sont oiseuses…”. L’archive, l’oeuvre et la relique in: Richard 
Leeman et al., Archives d'artistes XIXe-XXe siècles [online teksten uit de tentoonstellingscatalogus]  (Paris: 
INHA, 2006). p. 2. 
11 Merewether, The Archive. p. 10. 
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epistemological presupposition’ voor historische kennis. 12  Dit heeft alles te 
maken met het eigene van de geschiedwetenschap als een wetenschap van het 
individuele en van het werkelijke in de concreetheid waarin het voorkomt. Zoals 
Bart Verschaffel heeft beargumenteerd werkt de historiografie wanneer ze het 
werkelijk gebeurde in historische teksten gaat interpreteren niet met een definitie 
van het werkelijke maar met een werkelijkheidscriterium.13 Werkelijk is voor de 
geschiedschrijving wat aanwijsbaar is, en wat zich dus steeds ‘ergens’ moet 
bevinden: werkelijk is ‘dit hier en nu’. Het ‘ergens’ is het werkelijkheidsaccent 
van het werkelijke. Die werkelijkheidsstructuur voegt zich dan ook via 
‘toonimplicaties’ in de historische tekst: geschiedenissen staan vol 
authenticerende verwijzingen naar namen en details uit concrete bronnen, 
vindplaatsen en sporen. Wat we aanwijzen wanneer we een authenticerende 
plaats aanwijzen zijn ‘dingen’. “Constateren is contacteren en situeren, is wijzen 
en tonen: dit-hier-nu. Het historisch feit is een ding dat de historicus, dikwijls 
letterlijk, in handen heeft.”14 De objecten die het ‘werkelijkheidskader’ vormen 
van een historische gebeurtenis, en de sporen die die gebeurtenis erin achter liet 
zijn dus tegelijk de aanwijsbare ‘plaats’ van de werkelijke gebeurtenis en het 
bewijs ervan: evidence. De historiografie benoemt deze bewijsdragende dingen als 
documenten. En het verzamelen en bewaren van ‘dingen in hun materialiteit’ vormt 
de ‘grondlaag van de historische arbeid’.15  

Michel de Certeau stelt dat de historische praktijk begint met de aanmaak van 
archieven die elke toekomstige historische vertelling schragen. De Certeau spreekt 
van het ‘mettre à part’ van anders uiteengezaaide objecten die precies door de 
archiverende tussenkomst in documenten veranderd worden. De institutionele 
behandeling die de informatieve en bewijskrachtige aspecten van de relicten 
articuleert, bepaalt ze als documenten. Bij de stichtende geste van het inrichten 
van de lieu propre van een archief ligt voor de Certeau het begin van de 
historiografie. Daarbij ontstaat een ruimtelijke redistributie: “le geste de mettre à 
part, de rassembler, de muer ainsi en documents certains objets enlevés à l’usage 
ordinaire et logés en des lieux propres. Cette nouvelle répartition transforme 
l’espace.”16 Om het verleden te bestuderen, om de sporen ervan te raadplegen, 

                                                            
12 Dat het spoor voor de historische praktijk dergelijke vereiste is, blijkt uit de gedachtegang die bij de 
notie van archieven vertrekt, vandaar naar documenten opschuift (waaronder ooggetuigenverslagen), 
en vervolgens de finale epistemologische vooronderstelling bereikt: het spoor. Paul Ricoeur, 
"Archives/Documents/Traces (1978)," in The Archive, red. Charles Merewether (London / Cambridge, 
Mass.: Whitechapel / MIT Press, 2006). p. 66. 
13 Bart Verschaffel, "Geschiedschrijving als 'werkelijkheidswetenschap'," AWLSK Klasse der Letteren, nr. 1 
(1989). 
14 Ibid. p. 156. 
15 Ibid. p. 156. 
16 Michel de Certeau, "L'espace de l'archive ou la perversion du temps," Traverses, nr. 36 (1986). p. 4. 
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dwalen historici niet op goed geluk door de wereld maar begeven zich tot die 
plaatsen waar een materieel geheugenapparaat voor toekomstig historisch 
wetenschappelijk werk geconcentreerd is dat zich methodisch laat raadplegen. 
De lieux propres, zoals de Certeau archieven omschrijft, zijn meestal niet de 
oorspronkelijke historische plaatsen van de afzonderlijke documenten, maar wel 
de eigen plaatsen van de historische wetenschapsbeoefening. Op deze plaatsen 
is een archiefapparaat ingericht dat gebouwen met depots en consultatieruimtes 
omvat, de archiefdocumenten zelf, en een ordeningsysteem dat via inventarissen 
en catalogi de archiefbestanden overzichtelijk maakt en ontsluit. De instellende 
geste van een plaats waar objecten als documenten verzameld worden herhaalt 
zich bij de uitbouw van elk nieuw archief: 

L’établissement des archives requiert aujourd’hui aussi un geste 
fondateur. Comme hier, il combine les effets d’un lieu, d’un “appareil” 
et de techniques. … C’est changer les choses mêmes par un usage 
différent qui mue leur rapport à un monde reçu en la capacité de fournir 
un matériau pour un monde à faire.17 

De Certeau begrijpt het archief dus als een inrichting die het samengesteld 
resultaat is van de effecten van een plaats, een apparaat, en een set technieken. In 
die instelling krijgt het historisch wetenschappelijk werk een plaats en geeft het 
zichzelf een plaats.  

 

Archieven voor de kunstgeschiedenis. “Vom Atelier ins Archiv” 

De kunstgeschiedenis houdt zich sinds de ontwikkeling van de discipline in het 
begin van de negentiende eeuw ook bezig met het aanleggen van een wereld- en 
tijdsomvattend archief. De documenten in dit disciplinair archief zijn in de 
eerste plaats kunstwerken. 18  Donald Preziosi benadrukt dat het bij elkaar 
brengen van deze gecentraliseerde gegevensmassa mede ingegeven was door het 
verlangen bewijskrachtig materiaal ter ondersteuning van verschillende 
historische narratieven ter beschikking te stellen: 

                                                            
17 Ibid. p. 5. 
18 Donald Preziosi heeft in dit verband opgemerkt dat de kunsthistorische discipline haar 
onderzoeksobject als ‘evidential in nature’ construeerde: “Art objects of all kinds came to have the 
status of historical documents in the dual sense that (1) each was presumed to provide significant, 
often unique and, on occasion, profoundly revealing evidence for the character of an age, nation, 
person, or people; and that (2) their appearance was the resultant product of a historical milieu, 
however narrowly or broadly framed.”  Donald Preziosi, "Art History: Making the Visible Legible," in The 
art of art history : a critical anthology, red. Donald Preziosi (Oxford: Oxford university press, 1998). p. 13. 
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Crucial to the articulation of art history as a systematic or even 
‘scientific’ historical discipline in the nineteenth century was the 
construction of a centralized data mass to which the work of  generations 
of scholars have contributed. This consisted of a universally extendable 
archive (potentially coterminous, by the late twentieth century, with the 
material culture of all human sciences) within which every possible 
object of study might find its unique and proper place relative to all 
others. (…) A principle motivation for this massive labour over the past 
two centuries has been the assembly of material evidence for the 
construction of historical narratives of social, cultural, or cognitive 
development.19 

Behalve de kunstcollecties van museuminstellingen omvat dit disciplinair archief 
ook archiefbestanden in de engere zin, die in dezelfde museuminstellingen of in 
afzonderlijke kunsthistorische archiefinstellingen verzameld en bewaard worden: 
het Archief voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB) van de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België, Tate Archive in Londen of het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. De 
voornaamste archieven die deze instellingen verzamelen zijn 
kunstenaarsarchieven, naast de archiefbestanden van bijvoorbeeld galerieën, 
kunstcritici en institutionele organisaties.  

Kunstenaars zijn als auteurs nog steeds de belangrijkste ‘ingangen’ waarvolgens 
het archief van de kunstgeschiedenis georganiseerd is. Enkele aspecten met 
betrekking tot de organisatie van het kunsthistorisch archief illustreren dit, zoals 
het feit dat tot voor kort in het Archief voor Hedendaagse Kunst in België 
(AHKB) verworven archiefbestanden ontmanteld werden om de individuele 
documenten naargelang hun inhoud per kunstenaar te organiseren. 20  De 
belangrijkste aanwijzing hiervoor is echter het feit dat de feitengaring en het 
eerste inventarisatiewerk aan de basis van alle kunsthistorische 
geschiedschrijving (nog steeds) bestaat uit de productie van beredeneerde 
oeuvrecatalogen. Het monografisch onderzoek resulterend in de opmaak van 
een catalogue raisonné en in tweede instantie een kunstenaarsmonografie – “un 
outil indispensable” – vormt nog steeds de basisarbeid voor de 
kunsthistoriografie.21 Met de bestandsopname, localisering en datering van al het 
geproduceerde werk enerzijds, en met de feitengaring van de mogelijks relevante 

                                                            
19 Ibid. pp. 16-17. 
20 Koen Brams en Dirk Pültau, "Over de situatie van de archieven inzake beeldende kunst in België. 
Paneldiscussie met Jan Ceuleers, Virginie Devillez, Fredie Floré en Hans De Wolf," De Witte Raaf 25, nr. 
150 (2011). p. 2. 
21 Pierre Rosenberg, "La monographie, un outil indispensable [éditorial[" Perspective, nr. 4 (2006). 
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gebeurtenissen in het leven van een kunstenaar en zijn situering in een netwerk 
van contacten anderzijds, wordt als het ware het disciplinair archief systematisch 
auteur per auteur bijgevuld.22 De monografische inventarisatie van het leven en 
van het werk van een kunstenaar voorziet een basis van historische kennis die 
vervolgens ook voor niet-monografische historische narratieven gebruikt kan 
worden. Niettegenstaande het feit dat de eenheid voor de aanvulling van het 
‘kunsthistorisch archief‘ de individuele kunstenaar is, blijkt de archivering van 
precies de archieven van kunstenaars een precaire zaak. De papieren van een 
kunstenaar komen niet automatisch in een archiefinstelling terecht. Anders dan 
bij de archieven van bestuurlijke organisaties is de openbaarheid van 
kunstenaarsarchieven geen evidentie. Terwijl in het eerste geval een wettelijke 
archiveringsplicht de openbaarheid van deze archieven als een vorm van 
democratische transparantie garandeert, bestaan er met betrekking tot 
kunstenaarsarchieven geen wettelijke regelingen die de archivering en de 
publieke toegankelijkheid van de archieven verplichten. Toch bestaan er in het 
verlengde van de aanspraken op het openbaar karakter van kunst ook publieke 
(morele) aanspraken op de (toegang tot) archieven die met de kunst verband 
houden. Niet alleen belangrijke kunst wordt immers als patrimoine beschouwd en 
bijgevolg moeilijk in privaat bezit getolereerd. Ook wordt een ontoegankelijk, 
privaat gehouden of een op een veiling gebracht archief van een belangrijke 
kunstenaar ‘schandalig’ bevonden omwille van de miskenning van het algemeen 
belang. De ideologie die kunst als erfgoed van de mensheid beschouwt, kent 
ook aan de archieven die de totstandkoming van die kunst documenteren een 
erfgoedwaarde toe en vraagt hun openbaarheid. 

In het tijdschrift van de Berlijnse musea verscheen een kort artikel naar 
aanleiding van een recente tentoonstelling met stukken uit kunstenaarsarchieven 
ingericht in het Georg-Kolbe-Museum, met als titel “Vom Atelier ins Archiv”.23 

                                                            
22 “[T]he catalogue is the quintessential archive for art history… whether this is the catalogue of all the 
artist’s works or the catalogue of a museum collection.” Elizabeth Prettejohn, in Irving Velody, "The 
archive and the human sciences: notes towards a theory of the archive," History of the Human Sciences 
11, nr. 4 (1998). p. 10. Elk item in de cataloog refereert aan een particulier (uniek) kunstobject, en wordt 
gedocumenteerd met (foto)grafische reproducties en relevante data in woorden (naam kunstenaar, 
titel van het werk, datering, medium, afkomst, etc). De cataloog is op die manier de plaats waar 
gepoogd wordt het archief van de artefacten en het archief van de tekstuele evidence met elkaar te 
matchen. Als de kunstgeschiedenis inderdaad vooral met inventarissen en catalogen werkt (haar 
disciplinair archief) en niet met de werken zelf, dan wordt meteen ook het eerste belang van het 
opstellen van een oeuvrecatalogus duidelijk: de kunstenaar toegang tot de historiografie geven. 
23 Carolin Jahn, "Vom Atelier ins Archiv. Künstlernachlässe im Georg-Kolbe-Museum," Museumsjournal, 
nr. 1 (2011). Tentoonstellingen met stukken uit kunstenaarsarchieven lijken een nieuw 
tentoonstellingsgenre te zijn geworden, zoals ook blijkt uit andere recente archief-tentoonstellingen, 
zoals ‘Archives d’Artistes, XIXe-Xxe siècles’ (Institut National de l’Histoire de l’Art, Parijs, 5.1-
23.3.2006) of ‘40 Degrees of Separation’ naar aanleiding van de veertigste verjaardag van Tate Archive 
(Tate Britain, London, 25.10.2010-13.2.2011). 
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Het artikel bespreekt hoe het Kolbe-museum vanaf de jaren ‘80 uitgegroeid is 
tot een archiefinstelling voor de archieven van figuratieve beeldhouwers uit de 
twintigste eeuw. Een tiental (partiële) archiefbestanden van kunstenaars werden 
sindsdien aan het archief van Kolbe toegevoegd. De archieven bestaan 
voornamelijk uit correspondentie en “Lebensdokumente” zoals 
identiteitsbewijzen, zakagenda’s en adresboekjes naast opvallend vaak door de 
kunstenaars zelf aangelegde fotocollecties, voornamelijk documentering van het 
eigen werk met foto’s van individuele werken en van 
tentoonstellingsopstellingen. Het artikel eindigt met een bespreking van enkele 
digitaliseringsinitiatieven die de vaak onvermoede aanwezigheid van deze 
archieven buiten de eigen instelling een grotere zichtbaarheid moeten geven en 
ze beter ontsluiten. De titel “Vom Atelier ins Archiv” roept een transfer op 
tussen de twee institutionele plekken die betrokken zijn in de productie van 
kunstenaarsarchieven. Michel de Certeaus stelling indachtig dat de historiografie 
begint bij een mettre à part van materiaal is deze voorstelling van de inrichting van 
kunstenaarsarchieven als een transfer van de ene plek naar de andere wel 
zinvol. 24  Dergelijk denkschema laat toe het verschil onder de aandacht te 
brengen tussen de toegankelijkheid en de betekenis van het materiaal van/over 
een kunstenaar binnen een actief atelierregime, en wanneer het ondergebracht is 
in een openbaar archief. Het schema heeft ook verdiensten voor de manier 
waarop het archieven niet alleen met archivarissen en historici verbindt, maar 
naast deze behoeders en raadplegers ook de kunstenaar-accumulator als een 
eerste archiefvormer in beeld brengt. Toch is de titel “Vom Atelier ins Archiv” 
ontoereikend als basis-denkschema met betrekking tot kunstenaarsarchieven 
omdat het enkele voor kunstenaarsarchieven kenmerkende ambiguïteiten 
negeert. Deze ambiguïteiten hebben voornamelijk betrekking op wat er precies 
gebeurt met het ‘atelierfonds’ eens het actief gebruik ervan in het atelier tot 
stilstand gekomen is en voorafgaand aan de bewaring in het archief. Ze maken 
dat de schematische voorstelling van een eenvoudige transfer van de 
beslotenheid van het atelier naar de openbaarheid van het archief 
geproblematiseerd moet worden. 

Drie problematiseringen van het atelier-naar-archief-transfermodel 

Ten eerste wordt de overdracht van kunstenaarsarchieven gecompliceerd door 
de problematische overlap die tussen de documentfondsen van het archief en het 
oeuvre bestaat. Vooraleer een archief in een archiefinstelling gedeponeerd kan 
worden is het nodig om de nalatenschap te interpreteren om ze op te kunnen 

                                                            
24 de Certeau, "L'espace de l'archive ou la perversion du temps." 
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delen: wat is werk, wat heeft slechts archiefwaarde, en wat heeft noch waarde als 
werk, noch als document?  

Ten tweede is het denkschema dat kunstenaarsarchieven tot stand 
komen in een transfer van atelier naar archief ontoereikend omdat het uitgaat 
van een naïeve accumulatie in het atelier. Het is van belang ook de anticipatieve 
strategieën te onderkennen die kunstenaars zijn gaan toepassen als reactie op de 
historiografische omgeving waarin ze kritisch beoordeeld (zullen) worden. Deze 
anticipaties maken de veronderstelling van een naïeve accumulatie onhoudbaar. 
Beatrice von Bismarck heeft het gegeven dat (hedendaagse) kunstenaars zelf, in 
plaats van openbare instellingen, hun archieven aanleggen en hun eigen 
geschiedenis schrijven in het begrip ‘zelf-archivering’ samengenomen: 

 
Die eigenen Aktivitäten aufzuzeichnen, zusammenzustellen, zu ordnen 
sowie ihre Rezeption und Distribution zu verwalten ist Teil einer 
künstlerischen Praxis, die sich als “Selbstarchivierung” bezeichnen lässt. 
Ausgerichtet auf die eigene sowohl vergangene als auch gegenwärtige 
Praxis treten Künstler/innen mit ihr als individuelle Träger/innen eines 
Archivs an die Stelle der kollektiven Trägerschaft öffentlicher 
archivierender Institutionen. Sie zeichnen verantwortlich für den 
Entwurf von Geschichte und Geschichten, geben Art und Weise des 
Zugangs vor.25 

Kunstenaars worden hun eigen archivarissen en historici, niet vanuit de 
vervulling van een plicht ter vervanging van een weggevallen sociale 
geheugenpraktijk, maar vanuit een defensieve reactie op een weinig-ontziende 
kunsthistorische blik waaraan ze zich blootgesteld weten. 26  Kunstenaars (en 
nabestaanden) pogen macht te krijgen over de toekomstige kritische en 
historische receptie, met strategische voorbereidingen van hun (toekomstige) 
kritisch-historiografische verwerking. Ze anticiperen daarbij op de formats die 
de kunsthistorische praktijk hanteert om een kunstenaar te beschrijven en 
kritisch te evalueren. Het ontwikkelde oeuvrebesef vereist dat de kunstenaar - 

                                                            
25 Beatrice von Bismarck, Auftritt als Künstler  (Köln: Walter König, 2010). p. 177. 
26 Volgens Pierre Nora heeft de omslag van een geheugenregime naar een geschiedenisregime het 
herinneringswerk grotendeels verplaatst van een sociale en collectieve praktijk naar een 
geïndividualiseerde plicht. Het moderne geheugen is niet alleen een archival memory en een distance 
memory, maar ook een duty memory: iedereen moet zijn eigen historicus worden. “In the last analysis, it 
is upon the individual and upon the individual alone that the constraint of memory weights insistently 
as well as imperceptibly. The atomization of a general memory into a private one has given the 
obligation to remember a power of internal coercion.”  
Pierre Nora, "Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire," Representations, nr. 26 (1989). p. 
16. We zouden het fenomeen van zelf-archiverende kunstenaars kunnen zien als een manifestatie van 
de algemene conditie die Nora beschrijft, maar deze benadering zou toch de specifiekere logica missen 
waarin zelf-archivering door kunstenaars begrepen moet worden. 
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vooral retroactief - strikt gaat toezien op de publiekmaking van elk stuk van zijn 
materiële productie. Werk dat niet in het nagestreefde totaalbeeld past, zal hij/zij 
daarom desnoods vernietigen of er afstand van nemen. Het administreren van 
de eigen productie dringt zich daarom op. Het eigen werk-archief waarin de 
eigen productie bijgehouden en gedocumenteerd wordt, biedt de benodigde 
plaats van het overzicht, de spiegel waarin de eigen productie als oeuvre 
bekeken wordt. En de interiorisering van de topica van kunstenaarslevens 
betekent wellicht niet dat een kunstenaarsleven in zijn geheel een meer of 
minder bewuste performance wordt, maar wel dat het leven gedocumenteerd en 
gearchiveerd wordt en dat er persoonlijke geschiedenissen geschreven worden in 
een bewuste of onbewuste interactie met de topoi van het mythisch 
kunstenaarschap. 

Ten derde verduistert de schematische voorstelling van een studio-naar-
archief-transfer dat de sleutel tot de bestemming van kunstenaarsarchieven 
doorgaans in de handen ligt van de erfgenamen van een kunstenaar. Zelden gaat 
een archief direct over van de kunstenaar naar een archiefinstelling – ook al 
treden instellingen die kunstenaarsarchieven verzamelen vandaag proactiever op 
dan vroeger en maken ze vaak al afspraken met kunstenaars bij leven. Meestal 
komt een kunstenaarsarchief in een publiek toegankelijke archiefinstelling 
terecht via tussenpersonen uit de nabije kring van de kunstenaar die met de 
organisatie van de nalatenschap belast zijn: de weduwe, partner, kinderen van de 
kunstenaar, een bevriend kunstenaar, criticus, kunsthistoricus of gallerist. Deze 
tussenpersonen beslissen niet alleen over de toekomst van de papieren van een 
kunstenaar maar proberen ook veelal de bredere kwestie van de toekomst van 
de faam van de kunstenaar te regelen. Dit maakt de institutionele archivering 
dus vaak slechts een van de zetten in het strategisch schaakspel om het 
voortleven van het oeuvre te bestendigen. Tussen atelier en archiefinstelling zit 
zo typisch een tussenfase waarbij de papieren van een kunstenaar in de handen 
van een eerste generatie erfgenamen zijn die van de archieven een bepaald 
‘tussengebruik’ maken. Dit tussengebruik maakt duidelijk dat de overdracht van 
de archieven van een kunstenaar niet zomaar een proces is waarbij tegemoet 
gekomen wordt aan uitsluitend het publieke belang voor de kunsthistorische 
discipline om over bronmateriaal te kunnen beschikken. Eerder is deze 
overdracht een proces waarin een vergelijk gezocht wordt tussen de 
institutionele belangen van de ontvangende archiefinstelling, de institutionele 
belangen van de kunstenaar-auteur (al dan niet verdedigd door de kunstenaar 
zelf) en de belangen van de erfgenamen die over de nalatenschap beschikken. 

De aflijning van het oeuvre lijkt vooral de zaak van de kunstenaar-
auteur, terwijl het ‘valoriseren’ van de archieven en de hele nalatenschap in de 
eerste plaats een opgave lijkt voor de uitvoerders of begunstigden van de 
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nalatenschap. In de volgende paragrafen maken voorbeelden duidelijk hoe 
telkens zowel de kunstenaar als de nabestaanden actoren zijn die strategisch 
kunnen handelen. Zowel kunstenaar en nabestaanden pogen controle te houden 
over oeuvre en archief in functie van de faam van de kunstenaar, in weerwil van 
een onvermijdelijk toekomstig controleverlies.  
 

 

3.2 De vage grens tussen oeuvre en archief 

Opdeling van de nalatenschap: oeuvre, archief en ‘rest’ 

Het cliché stelt dat “Dead artists leave two bodies, their own, and a body of 
work,” maar in tegenstelling tot het eerste lichaam kan het ‘tweede lichaam’ niet 
zomaar afgelegd worden. 27  De taak waar de nabestaanden zich eerst mee 
geconfronteerd zien is dit tweede lichaam, het oeuvre, af te lijnen, ook al blijft de 
afgeslotenheid van het corpus van de kunstenaar steeds meer streven dan realiteit. 
Het aflijningsproces van een oeuvre bestaat uit een interpretatief selectieproces 
binnen de nalatenschap in de meest brede zin. Maximaal het deel van de 
nalatenschap dat buiten de oeuvreselectie blijft is dan bestemd voor het archief. 
Een laatste deel van de nalatenschap vormt een ‘rest’ die evenmin archiefwaarde 
heeft. De constitutie van een kunstenaarsarchief moet dan ook in samenhang 
met de constitutie van een oeuvre beschouwd worden – zowel in de zin van de 
inhoud ervan als in de zin van het classerings- en interpretatieproces dat er aan 
vooraf gaat. 

Twee citaten uit lezingen op een recent symposium over 
kunstenaarsnalatenschappen kunnen het verschil illustreren tussen het in principe 
zeer duidelijke onderscheid tussen oeuvre en archief, en de de facto vaak moeilijk 
te trekken grens ertussen.28 In het eerste citaat maakt een galleriehouder uit 
Düsseldorf, Herbert Remmert, een schijnbaar vanzelfsprekende opdeling tussen 
de zogenaamde ‘documentaire nalatenschap’ en de zogenaamde ‘artistieke 
nalatenschap’: 

 
Ich möchte betonen, dass man die Nachlässe in zwei Teile unterteilen 
muss. Zum Einen den dokumentarischen Nachlass, der aus dem 
schriftlichem Nachlass besteht, und den eigentlichen künstlerischen 

                                                            
27 Kunstenaar Harriet Shorr in: Hoffmann en e.a., A Visual Artist's Guide to Estate Planning. p. 1. 
28 Het symposium Künstlernachlässe und Öffentlichkeit. Konzepte und Perspektiven werd op 8 mei 2009 
georganiseerd door het Rheinisches Archiv für Künstlernachlässe (RAK). Samenvattingen van de 
lezingen werden gepubliceerd in het eerste nummer van het tijdschrift annoRAK.  
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Nachlass. Dokumentarische Nachlässe sind in Galerien eher unüblich 
(…) Der künstlerische Nachlass ist für den Galeristen natürlich der 
spannende.29 
 

Dat dit een gevestigd onderscheid is, blijkt ook uit het bestaan van twee 
verschillende soorten kunstenaarsarchiefinstellingen. Enerzijds bestaan er 
instellingen die er zich op toeleggen ‘documentaire archieven’ te verzamelen en 
te ontsluiten, zoals het in 2007 opgerichte Rheinisches Archiv für Künstlernachlässe 
(RAK) in Bonn. Anderzijds zijn er, zij het uitzonderlijker, instellingen die ‘werk-
nalatenschappen’ archiveren. Voorbeelden hiervan zijn het in de schoot van de 
Stiftung Kunstfonds opgerichte Archiv für Künstlernachlässe dat in 2010 in Pulheim 
bij Keulen geopend werd, of de stichting Private Arts Support (PAS) in Genk 
(2012).30 De eerste soorten archieven willen alles behalve ‘werk’ verzamelen. De 
tweede streven er net naar representatieve oeuvre-collecties te archiveren zoals 
een museum dat zou doen, maar dan ‘inclusiever’ zodat ook het levenswerk van 
minder bekende kunstenaars op een toegankelijke plaats bewaard blijft. “Ziel 
des ‘Archiv für Künstlernachlässe der Stiftung Kunstfonds’ ist die Fachgerechte 
Erfassung, Sicherung und Aufbewahrung gesamter Werkkomplexe der jüngeren 
Kunst. Nicht die einzelne Arbeit, sondern das Gesamtwerk eines jeden 
Künstlers steht im Vordergrund”.31  

Op het symposium over kunstenaarsnalatenschappen nuanceerde de 
Keulse beeldhouwer Heinz-Günter Prager echter het onderscheid tussen de 
artistieke en de documentaire nalatenschap dat Remmert poneerde. Prager 
benadrukt eerst de primauteit van het oeuvre (Werk) om vervolgens het 
onderscheid tussen oeuvre en niet-oeuvre te problematiseren: 

 
Für mich als Künstler ist natürlich das Werk das Erste, wenn ich an 
Nachlass denke. Im Zentrum steht das Werk – ohne die Vermeerbilder 
keine Frage nach Archivalien, zum Beispiel. Ein Künstler macht Bilder, 
Skulpturen, Installationen, Fotos, etc. Das wäre ein Primärwerk. Das 
Sekundärwerk wäre das, worum es hier warscheinlich geht, nämlich: 
Wie entsteht ein Werk? Wie lebt ein Künstler? Wie denkt ein Künstler ? 
Wie verkauft ein Künstler? Wie arbeitet er mit Galerien zusammen? Es 

                                                            
29 Mijn cursivering. "annoRAK 1 - themanummer over kunstenaarsarchieven,"  (Rheinisches Archiv für 
Künstlernachlässe, 2009). p. 30. 
30 (Belga), "Stichting wil oeuvres bijeenhouden," De Standaard, 7 december 2012 2012. Een gelijkaardige 
instelling is de Artists Archives of the Western Reserve in Cleveland, Ohio, in 1997 opgericht op 
initiatief van kunstenaar David E. Davis. “Artists in that region can plan for the future by renting space 
for a representative amount of work, the initial fee providing interest for the annual payment.” Magda 
Salvesen en Diane Cousineau, reds., Artists' Estates. Reputations in Trust (New Brunswick / New Yersey 
/ London: Rutgers University Press, 2005). p. xiv. 
31 http://www.kunstfonds.de/kuenstlernachlaesse.html geconsulteerd op 1.9.2011. 
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gibt aber in den letzten 30 Jahren eine Überschneidung. Es gibt 
Überscheidungen: Da wird die Dokumentation zum Werk und das Werk 
zur Dokumentation. (…) Aber was machen wir mit Überschneidungen? 
Das wird eine interessante Frage werden für die Zukunft. Wo trennt 
man?32 
 

Prager stelt dat het voor de artistieke productie van de afgelopen decennia 
moeilijk geworden is de grens te trekken tussen werk en documentatie, zodat bij 
toekomstige nalatenschappen van kunstenaars de confrontatie met de 
overlappingen tussen oeuvre en documentatie een hele problematiek zal 
oproepen rond de vraag waar de scheidslijn getrokken moet worden. Dit punt is 
al vaker gemaakt met betrekking tot de conceptuele kunst, performance art, in 
situ-projecten en de archival impulse, en de problematiek stelt zich recent 
inderdaad wel acuter, maar ze is geenszins nieuw.33 Het omgaan met dergelijke 
overlappingen is immers inherent aan de werking van de auteursfunctie. 

In Qu’est-ce-qu’un auteur? beschrijft Foucault de manier waarop de auteursfunctie 
ingeroepen wordt om uit de nalatenschap van een schrijver een oeuvre af te 
kunnen grenzen, als een basisprobleem verbonden met het moderne 
auteursbegrip. Hij roept de moeilijkheden op bij de aflijning van een oeuvre aan 
de hand van het voorbeeld van Nietzsche. Kladversies, onafgewerkte projecten, 
opgegeven stukken, notities, praktische dagelijkse notities zijn evenvele 
twijfelcategorieën: 

Quand on entreprend de publier, par exemple, les oeuvres de Nietzsche, 
où faut-il s’arrêter? Il faut tout publier, bien sûr, mais que veut dire ce 
“tout”? Tout ce que Nietzsche a publié lui-même, c’est entendu. Les 
brouillons de ses oeuvres? Évidemment. Les projets d’aphorismes? Oui. 
Les ratures également, les notes au bas des carnets? Oui. Mais quand, à 
l’intérieur d’un carnet rempli d’aphorismes, on trouve une référence, 
l’indication d’un rendez-vous ou d’une adresse, une note de 
blanchisserie: oeuvre, ou pas oeuvre? Mais pourqoui pas? Et cela 
indéfiniment. Parmi les millions de traces laissées par quelqu’un après sa 
mort, comment peut-on définir une oeuvre?34 

                                                            
32Mijn cursivering. "annoRAK 1 - themanummer over kunstenaarsarchieven." p. 28. 
33 Zie onder meer Jean-Marc Poinsot, "La transformation du musée à l'ère de l'art exposé," Traverses, nr. 
36 (1986). ———, "Quand l'oeuvre a lieu," Parachute, nr. 46 (1987). Foster, "An Archival Impulse." 
Boris Groys, "Art in the Age of Biopolitics: From Artwork to Art Documentation," in Art power, red. Boris 
Groys (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008). 
34 Michel Foucault, "Qu'est-ce qu'un auteur?," in Dits et écrits 1954-1988 (2001), red. Daniel Defert en 
François Ewald, Quarto (Paris: Gallimard, 1969). p. 822. 

342



Er bestaat geen theorie van het oeuvre, stelt Foucault, zodat de aflijning van een 
oeuvre bij het uitgeven van de verzamelde werken of een oeuvrecatalogus steeds 
opnieuw afwegingen en interpretaties vraagt die het onbezonnen 
inventarisatiewerk kunnen verlammen. In de inleiding bij zijn oeuvrecataloog 
van het werk van Felix Gonzalez-Torres beschrijft Dietmar Elger hoe de ‘regels’ 
voor de afbakening van een oeuvre voor elke kunstenaar opnieuw geformuleerd 
moeten worden: 
 

The major problem in putting together the catalogue raisonné, however, 
lies in determining which works had been authorized by the artist and 
should therefore be included. There is little doubt as to the core oeuvre 
- these are the pieces familiar from exhibitions and numerous 
publications. In the gray areas of artistic production, however, the 
criteria are less defined, the distinction between work and non-work not 
always clear-cut. The principle that not everything put down on paper, 
painted on canvas, or photographed should automatically become part 
of an artist's oeuvre is one that deserves to apply generally. The mere 
fact of origination - i.e. drawings, paintings or photos having been 
executed by the artist personally - cannot constitute adequate grounds 
for classifying these as authentic artistic works. 
First of all, the artist himself has the right to designate what he will 
authorize as art and which of the works are not compatible with his 
ideas and should therefore be excluded from the oeuvre. On the other 
hand, the artist's authority cannot be definitive in cases of doubt; there 
are too many examples of artists having refused (for aesthetic or 
personal reasons) to recognize works as authentic although these have 
long been classified as such, sometimes even for decades. Must a 
catalogue raisonné unconditionally obey such a verdict? 
 (...) 
There are no universally valid rules for determining which works are to 
be incorporated in a catalogue raisonné. The scope must be defined for 
each project anew.35 

De auteurs die Foucault in zijn lezing bespreekt zijn voornamelijk auteurs in de 
“monde des discours”. Midden in zijn uiteenzetting maakt Foucault daarom de 
nuancering dat de auteursfunctie wat anders ingevuld is bij bijvoorbeeld 
beeldende kunstenaars, musici en technici. De verhouding van het oeuvre tot de 
rest van de nalatenschap stelt zich dan ook anders bij beeldende kunstenaars dan 

                                                            
35 Dietmar Elger, red. Felix Gonzalez-Torres. 1. Text / 2. Catalogue raisonné, 2 vols. (Ostfildern: Cantz 
Verlag, 1997). p. 12. 
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bij schrijvers. Op het eerste gezicht is het onderscheid tussen werk en archief bij 
een schilder of beeldhouwer duidelijker dan bij een schrijver of politicus. Terwijl 
het dagboek of de correspondentie van een schrijver nog als werk in aanmerking 
lijkt genomen te kunnen worden, kan bij een beeldend kunstenaar de distinctie 
tussen werk en archief in principe veel duidelijker gemaakt worden omdat zijn 
auteurschap zich slechts beperkt tot het ‘beeldenmaken’. Een brief van Magritte 
heeft dan wel potentieel kunsthistorisch belang en daarom archiefwaarde, maar 
de brief behoort niet tot het oeuvre dat een beeldend oeuvre is. In principe 
zouden de vragen met betrekking tot de begrenzing van het oeuvre zich dan 
slechts beperken tot enkele vragen die zich ook bij schrijvers kunnen stellen: 
vragen omtrent het statuut van de vernielde (of door de kunstenaar tot 
vernieling bestemde), de onvoltooide en de nooit publiek gemaakte werken, 
enzovoort. Toch wordt deze principieel schijnbaar scherpe grens tussen oeuvre 
(beeldend) en archief (niet-beeldend) in de praktijk al heel wat moeilijker om te 
trekken. Om bij het voorbeeld van Magritte te blijven: Wat met de brieven die 
Magritte met een tekening in de marge illustreerde? Wat met de talrijke foto’s 
die hij maakte, hetzij als voorbereiding van een werk, hetzij als registratie van 
een verkleedpartijtje met zijn surrealistische geestesgenoten, hetzij als souvenir? 
En wat met de publicitaire ontwerpen die hij samen met zijn broer Paul maakte 
als Studio Dongo? Wat met de cadavres exquis-tekeningen door Magritte, Irène 
Hamoir, Louis Scutenaire en Paul Nougé? Wat met het artikel Les Mots et les 
Images dat Magritte in het tijdschrift La Révolution Surréaliste publiceerde? En 
dan zijn er nog de problemen die rijzen wanneer het criterium beeldend/niet-
beeldend ook niet eens nog maar in principe houdbaar wordt, omwille van 
expliciet niet-beeldend werk van kunstenaars zoals manifesten en artist’s writings. 
Bij schrijvers-kunstenaars als Marcel Broodthaers, Hugo Claus of Friedrich 
Dürrenmatt rijst steeds de vraag of we niet van meerdere auteurs en oeuvres en 
overeenkomstige archieven moeten spreken. Mieke Bal en Norman Bryson 
wijzen er immers ook op dat de auteursfunctie niet alleen toegepast wordt om 
een oeuvre af te lijnen, maar ook om de archieven van auteurs af te grenzen.36 

 

 

                                                            
36 “[A]uthorship” is an exclusionary concept. On one side, it works to circumbscribe the artistic corpus, 
and on the other it works to circumscribe the archive. If the author were the physical agent J. Bloggs, we 
should have to admit into it the traces of every circumstance that Bloggs encountered in his life. As a 
concept, “authorship” turns out after all to entail the same regressions and mises-en-abyme involved in 
“context”. And as it operates in practice, “authorship” manages these receding vistas through many 
variations on the theme of nonadmission.” Mieke Bal en Norman Bryson, "Semiotics and Art History," 
The Art Bulletin, nr. june (1991). p. 181. 
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Het uitdijende oeuvre 

De opdeling van de nalatenschap in oeuvre/archief/rest is zoals gesteld geen 
gegeven maar een uitkomst van onderhandelingen en interpretaties. De opdeling 
kan daarom altijd herroepen worden. Nu en dan is de ontdekking van nieuwe 
stukken uit de nalatenschap, een gewijzigd begrip van de activiteit van de 
betreffende kunstenaar of nog een andere ontwikkeling de aanleiding voor een 
heronderhandeling van de scheidslijn archief/oeuvre. Doorgaans is het resultaat 
dan een uitbreiding van het oeuvre ten koste van het archief: het oeuvre sluit bij 
elke revisie steeds meer delen van het archief in zodat van een uitdijend oeuvre 
gesproken kan worden. Vanzelfsprekend is het oeuvre zelf geen agent in zijn 
groeiproces, maar is het uitdijend oeuvre het resultaat van verschillende 
processen, vaak processen waarin betrokken actoren er belang bij hebben het 
oeuvre van de kunstenaar op te rekken. 

Tegen een evidente behandeling van de papieren in de nalatenschap van 
een kunstenaar als een archief werkt het feit dat al wat mogelijks als werk 
beschouwd kan worden ook een geldwaarde krijgt die erfgenamen kunnen 
verzilveren, zelfs wanneer de archiefstukken in kwestie niet officieel tot het 
oeuvre van de kunstenaar gerekend worden (en niet in de catalogue raisonné 
opgenomen worden). Hier ligt het initiatief vaak ook bij particuliere 
bewonderaars/verzamelaars die niet meteen hele archieven willen of kunnen 
opkopen, maar wel op die stukken uit archieven uit zijn die ze als werk kunnen 
behandelen. 37  Dit proces kan een fragmentatie van de archieven met zich 
meebrengen, en een aanwakkering van de prijzen waartegen archieven 
verhandeld worden. 

De dynamiek van een ‘uitdijend oeuvre’ waarbij steeds meer 
‘nevenproductie’ over de scheidslijn archief/oeuvre getrokken wordt steunt niet 
alleen op de lucratieve handigheid van erfgenamen of op de gretigheid van 
particuliere verzamelaars. Ook kan het ‘uitdijend oeuvre’ mede het resultaat zijn 
van de kunsthistorische en museale publicatiemachinerie: als Bacons studio 
vandaag al op de grens met het oeuvre geschoven is, dan is dat mede het gevolg 
van het feit dat de Hugh Lane Gallery Bacons studio gaan tentoonstellen is in 
haar verder voor kunst bestemde museumzalen. Het atelier wordt eerst een 
documentaire waarde toegekend en omwille van zijn documentaire belang 
                                                            
37 Virginie Devillez die het AHKB van de KMSKB beheert:  “Particulieren hebben meer belangstelling 
gekregen  voor archieven, maar er is altijd een zeker fetisjisme mee gemoeid. Privépersonen zullen 
nooit een volledig archief kopen. Ze zijn eerder op zoek naar een brief of iets dergelijks. Vaak kunnen ze 
zich geen kunstwerk van René Magritte of Marcel Broodthaers veroorloven. Een brief of een 
kattebelletje lukt nog net wel en daarop richten ze dan al hun pijlen. Zo’n brief van Magritte met een 
tekeningetje kaderen ze dan in en hangen ze aan de muur. Bij veilingen zijn er talloze van deze mensen 
die de prijzen doen exploderen.” Brams en Pültau, "Over de situatie van de archieven inzake beeldende 
kunst in België. Paneldiscussie met Jan Ceuleers, Virginie Devillez, Fredie Floré en Hans De Wolf.", p. 4. 

345



tentoongesteld en gepubliceerd, maar al snel wordt het toch ook als werk van de 
kunstenaar beschouwd. In de Hugh Lane Gallery lijkt Bacons studio alvast het 
belangrijkste werk van Bacon in de collectie te zijn. En als Francis Bacons 
verzamelde ‘source material’ vandaag tegen het oeuvre aan komt schurken, dan 
is dat mede het gevolg van de manier waarop Martin Harisson Bacons ‘visual 
stimuli’ publiceerde. In zijn boek Francis Bacon: Incunabula publiceerde Harrison 
namelijk een geëditeerde selectie van ‘archiefstukken’, ‘source material’ uit Bacons 
studio, daarbij stellend dat “there is no intention here to elevate them [the found 
images] to the level of his paintings, to confuse the process with the end result”, 
maar tegelijk aangevend dat het boek toch ook bedoeld is “as an adjunct to the 
catalogue raisonné of Bacon’s paintings.” 38 
 
Een categorie objecten die vaak promoveert van archief naar werk zijn de foto’s 
die een kunstenaar naliet. Op de problematiek van de positie van de foto’s van 
Magritte in/naast zijn oeuvre werd al gewezen. Ook hier kan een evolutie 
waargenomen worden waarbij gaandeweg de foto’s ter voorbereiding van een 
werk, surrealistische mise-en-scènes en souvenirfoto’s ook als werk behandeld 
zijn. 39  Een ander treffend voorbeeld is het geval van de abstract-
expressionistische beeldhouwer David Smith (1906-1965). Na Smiths overlijden 
werden Smiths jurist Ira Lowe, Robert Motherwell en Clement Greenberg 
uitvoerders van Smiths nalatenschap. 40  Zij beslisten om Smiths papieren 
inclusief foto’s bij de Archives of American Art in bewaring te geven. Decennia 
later beslisten Smiths kinderen om de foto’s als werk uit de archiefinstelling 
terug te halen: “Recently, we started taking back into our own possession all the 
works that were among those archives, like Smith’s photographs, which we did 
an exhibition of at Matthew Marks Gallery in Chelsea (1998) and the Fraenkel 
Gallery in San Francisco. (…) We took those photographs back and organized 
them ourselves. We exhibit them, and we have sold them.”41 Peter Stevens, 
huidig executive director van het David Smith Estate en schoonzoon van Smith, 
neemt met een preemptive strike eventuele tegenwerpingen in verband met deze 
‘reconversie’ van Smiths foto’s van archiefdocumenten tot kunstwerken weg: 
 

                                                            
38 Martin Harrison, Rebecca Daniels en Barbara Dawson, Francis Bacon : incunabula  (London: Thames & 
Hudson, 2008). p. 12 en p. 7. 
39 Magrittes foto’s werden niet opgenomen in de catalogue raisonné van Magrittes werk. Het boek van 
Patrick Roegiers presenteert eerder een bloemlezing dan dat het Magrittes foto’s inventariseert. David 
Sylvester, René Magritte : catalogue raisonné  (Antwerp: Fonds Mercator, 1992); Patrick Roegiers, 
Magritte en de fotografie  (Gent: Ludion, 2005). 
40 Salvesen en Cousineau, Artists' Estates. Reputations in Trust. p. 223. 
41 Peter Stevens in een interview van november 2000 door Magda Salvesen in ibid. pp. 233-234. 
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I was very concerned about the criticism that Smith did not view them, 
necessarily, as works of art. So, before I did the show, I asked the major 
curators at the Metropolitan and the Museum of Modern Art for their 
opinions. They thought it was worthwhile to do the show, so I went 
ahead with it, and that exhibition won the award of the year from the 
United States section of the International Association of Art Critics 
(AIGA) for the best photography show at a commercial gallery.42 

Zich bewust van zijn kwetsbaarheid voor kritiek dekt Stevens zich dubbel in 
tegen beschuldigingen dat de uitbreiding van het oeuvre onrechtmatig is en 
slechts gestoeld op lucratieve motieven: onafhankelijke autoriteiten gaven 
volgens Stevens vooraf hun fiat aan de tentoonstelling en achteraf werd de 
beslissing bekrachtigd door de critici die de foto’s als belangrijk werk lauwerden.  

De dynamiek van het uitdijende oeuvre tekent zich ook af in de appreciatie van 
zelf-archiveringsprojecten als werken. Terwijl het door de kunstenaar 
bijgehouden archief kan dienen om uit alles wat een kunstenaar na zijn dood in 
de wereld nalaat diens oeuvre te onderscheiden, wordt hier precies de zelf-
archivering een paradoxale uitbreiding van het oeuvre. Zeker wanneer 
kunstenaars bij hun archivering idiosyncratische conceptuele of esthetische 
strategieën hanteren, komen hun archieven zelf snel in aanmerking om als 
kunstwerk beschouwd te worden. Het archief van Antoine Bourdelle met zijn 
eigenzinnige categorieën en beschilderde omslagen is hiervan een goed 
voorbeeld.43  

De vertroebeling wordt compleet door de mise-en-abyme die ontstaat 
wanneer kunstenaars hun eigen archiveringswerk gaan archiveren. In 2000 heeft 
Hans Ulrich Obrist een video-interview gemaakt in het huis van Gilbert & 
George in Londen. Het kunstenaarspaar neemt Obrist op sleeptouw door hun 
archief dat een twintigtal deelarchieven bevat en dat zowel in de leefruimtes en 
in als archiefdepots ingerichte ruimtes met metalen rekken en gelabelde 
archiefdozen bewaard wordt.44 Verschillende van deze archiefreeksen vervullen 
een praktische functie in het management van Gilbert & George’s oeuvre, zoals 

                                                            
42 Ibid. p. 234. 
43 Zie Juliette Laffon et al., La Mémoire à l'Oeuvre. Les Archives Antoine Bourdelle  (Paris: Paris-
Musées/INHA/Éditions des Cendres, 2009). En in het bijzonder: Colin Lemoine, "Antoine Bourdelle, 
une vie rangée," in La Mémoire à l'Oeuvre. Les Archives Antoine Bourdelle, red. Juliette Laffon et al. (Paris: 
Paris-Musées/INHA/Éditions des Cendres, 2009). 
44 Dit interview geproduceerd naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Voilà: Le Monde dans la Tête’ in 
het Musée d’Art moderne de la Ville de Paris is uitgebracht op DVD en ook in een getranscribeerde 
versie (van een andere editie van dit interview) gepubliceerd: Hans Ulrich Obrist, "Interview with 
Gilbert and George," in Interarchive, red. Beatrice von Bismarck, Hans-Peter Feldmann en Hans Ulrich 
Obrist (Köln: Walther König, 2002). Obrist, Barthe en Trembley, The Secret Files of Gilbert & George, 
documentary [DVD]. 
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het archief met “transparancies of our pictures” of de “installation archives”. 
(fig.1) In het interview wordt echter ook duidelijk dat Gilbert & George ook de 
groei van hun archieven archiveren door er geregeld foto’s van te maken – “the 
hysteria of the archive”.45 Ook de Belgische kunstenaar Joëlle Tuerlinckx legt 
niet alleen archieven met werkmateriaal en archieven van voorbije 
tentoonstellingen aan, ze houdt ook een archiefje bij van de verschillende 
archiveringsmethoden die ze al toepaste. “Maar de vraag die ik in verband met 
het documentaire aspect niet kan beantwoorden, is of ikzelf, wanneer ik mijn 
eigen tentoonstellingen archiveer, een kunstwerk aan het maken ben.”46 
 

 

3.3 De macht van het archief over leven en werk 

Documento/monumento 

Volgens Jacques Le Goff, een van de leidende historici van de Nouvelle histoire, 
moet in elk historisch document een factor onderkend worden die maakt dat elk 
document ook steeds in zekere mate een gewild monument is. In zijn artikel 
Documento/monumento, dat in 1977 in de Enciclopedia Einaudi verscheen, ontwikkelt 
Le Goff eerst de tegenstelling tussen monument en document om ze vervolgens 
radicaal te problematiseren met zijn introductie van de notie document-
monument. 47  Voor de positivistische historici vanaf het einde van de 
negentiende eeuw werden monumenten als historische bronnen enigszins 
verdacht, precies omdat ze geproduceerd waren vanuit de intentie iets te 
gedenken. Monumenten moesten het sindsdien afleggen tegen de schijnbaar 
objectieve, want niet voor de herinnering bedoelde ‘documenten’, waarvan de 
betekenis gaandeweg verschoof van informatieve leerstukken (docere) naar 
bewijsstukken voor historische feiten. Oorspronkelijk beperkt tot voornamelijk 
geschreven bronnen, breidde de definitie van een document zich snel uit, om 
gaandeweg alles wat ook maar informatie kan bevatten over het verleden in te 
sluiten, van tegels tot landschappen. Le Goffs artikel moet gelezen worden in 
het licht van de documentaire revolutie, die sinds de jaren ‘60 mogelijk werd 
gemaakt door het elektronisch databeheer. Wat in de databases een hoogtepunt 
bereikt, is volgens Le Goff de objectieve verschijning van documenten en daar 

                                                            
45 “The hysteria of the archive”: doostekst ———, The Secret Files of Gilbert & George, documentary 
[DVD]. 
46 Koen Brams en Dirk Pültau, "Kunst en archief. Gesprek met Joëlle Tuerlinckx," De Witte Raaf, nr. 153 
(2011). 
47 Jacques Le Goff, "Documento/monumento," in Enciclopedia, red. Ruggiero Romano en Alfredo 
Salsano (Torino: Einaudi, 1977). 
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is het hem om te doen. Hij betoogt immers dat objectieve documenten niet 
bestaan en dat elk document ook steeds monument is. Met Foucault stelt Le 
Goff namelijk dat noch de productie van ‘documenten’, noch hun bewaring 
over opeenvolgende periodes heen en op basis van mogelijks wisselende 
overwegingen, buiten de geldende maatschappelijke machtsrelaties gebeuren: 

de même qu'on a fait au XXe siècle la critique de la notion de fait 
historique qui n'est pas un objet donné car il résulte de la construction 
de l'historien, de même fait-on aujourd'hui la critique de la notion de 
document qui n'est pas un matériau brut, objectif et innocent, mais qui 
exprime le pouvoir de la société du passé sur la mémoire et sur l'avenir: 
le document est monument (Foucault, Le Goff).48  

Historische documenten zijn volgens Le Goff ook steeds vehikels waarmee een 
samenleving, conform de erin geldende machtsverhoudingen, de toekomst een 
beeld van zichzelf opdringt.49 Dit maakt de traditionele bronnenkritiek waarop 
de historiografie haar wetenschappelijkheid schraagt ontoereikend. De 
traditionele diplomatie die erin bestond de echtheid of de valsheid van een 
document na te gaan (externe bronnenkritiek) en de geloofwaardigheid van een 
bron (interne bronnenkritiek) te verifiëren is onvoldoende om ook het 
monument-karakter van documenten in rekening te brengen. “Ogni documento 
è menzogna.” 50  De niet langer als potentieel onschuldig te benaderen 
documenten moeten beoordeeld worden (jugé), hun statuut van bewuste of 
onbewuste montage moet worden erkend en gedemonteerd. 51  Om deze 
demontering, deze ‘destructurering’ van de document-constructie te kunnen 
doorvoeren moet de historicus de condities analyseren waarin het document-
monument geproduceerd geweest is, en de bewuste of onbewuste 

                                                            
48 ———, Histoire et mémoire. p. 20. 
49 “Il documento è monumento. È il risultato dello sforzo compiuto dalle società storiche per imporre al 
futuro – volenti o nolenti – quella data immagine di se stesse.” ———, "Documento/monumento." p. 
46. 
50 Ibid. p. 46. 
51 “Il documento no è innocuo. È il risultato prima di tutto di un montaggio, conscio o inconscio, della 
storia, dell’epoca, della società che lo hanno prodotto, ma anche delle epoche successive durante le 
quali ha continuato a vivere, magari dimenticato, durante le quali ha continuato a essere manipulato, 
magari dal silenzio.” Ibid.p. 46. “è falso, perché un monumento è in primo luogo un travestimento, 
un’apparenza ingannevole, un montaggio. Bisogna anzitutto smontare, demolire quel montaggio, 
destrutturare qualle construzione en annalizare le condizioni in cui sono stati prodotti quei documenti-
monumenti.”Ibid. p. 46.  
“Le pouvoir sur la mémoire future, le pouvoir de perpétuation doit être reconnu et désamorcé par 
l'historien. Aucun document n'est innocent. Il doit être jugé. Tout document est un monument qu'il faut 
savoir déstructurer, dé-monter. L'historien ne doit pas seulement être capable de discerner un faux, 
d'estimer la crédibilité d'un document, il doit le démystifier. Les documents ne deviennent des sources 
historiques qu'après avoir subi un traitement destiné à transformer sa fonction de mensonge en aveu 
de vérité.” ———, Histoire et mémoire. pp. 303-304. 
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intentionaliteit in de documenten die met deze condities samenhangt 
identificeren. “Les documents ne deviennent des sources historiques qu'après 
avoir subi un traitement destiné à transformer sa fonction de mensonge en aveu 
de vérité.”52 

Hoe moeten we Le Goffs bevraging van het statuut van het historisch 
document als “un travestimento, un’apparenza ingannevole, un montaggio” nu 
toepassen op kunstenaarsarchieven in het algemeen, en op het zelf-
archiveringsproces van kunstenaars in het bijzonder? 53  Beginnen we bij de 
laatste kwestie en vestigen we de gedachten via het geval van Antoine Bourdelle. 
Bourdelles organisatie van zijn archief moet begrepen worden als deel van een 
uitgebreider musealiseringsproject dat de beeldhouwer in de jaren ’20 opvat. 
Terwijl hij een legaat aan de staat voorbereidt met als doel de oprichting van een 
postuum kunstenaarsmuseum, begint hij ook zijn geaccumuleerde papieren op 
orde te brengen – volgens Colin Lemoine “[l]’occasion délicate pour le 
sculpteur, d’ordannancer une oeuvre et une vie.”54 Bourdelle doet meer dan 
selecteren wat bewaard moet blijven en wat niet. Eerder dan op een selecteren 
lijkt zijn interventie op een monteren neer te komen: “Il découpe, monte, illustre 
de nombreuses chemises, carnets et autres cahiers transformés en dossiers 
thématiques.” 55  De kern van Bourdelles archiefproject bestaat uit twintig 
‘dossiers toilés’, zo genoemd omwille van de dikke wikkels die elk dossier 
samenhouden. 56  Elk dossier omvat twee tot vijf schriftjes met een door 
Bourdelle geïllustreerde kaft, waar Bourdelle zeer uiteenlopend materiaal – 
brieven, persknipsels, schetsen, etc. – volgens een thematische ordening 
inkleefde. De notie van een montaggio die Le Goff gebruikt om het 
monumentkarakter van (archief-)documenten te denken is hier letterlijk van 
toepassing. De selectie van het materiaal, de classificatie volgens thema in een 
cahier en de ordening van verschillende cahiers in een dossier, de betiteling en 
de verluchting van de cahiers, de sequentie waarin materiaal in een cahier 
ingekleefd is – al deze operaties waarmee Bourdelle zijn papieren organiseert, 
kunnen als een letterlijke vorm van montage begrepen worden waarmee 
Bourdelle de interpretatie van zijn archieven een strategische voorzet geeft. 

                                                            
52 ———, Histoire et mémoire. p. 304. 
53 ———, "Documento/monumento." p. 46. 
54 Lemoine, "Antoine Bourdelle, une vie rangée." p. 63. 
55 Éloise Le Bozec, "Le fonds d’archives Antoine Bourdelle," in La Mémoire à l'Oeuvre. Les Archives Antoine 
Bourdelle, red. Juliette Laffon et al. (Paris: Paris-Musées/INHA/Éditions des Cendres, 2009). p. 158. 
56 Bij de inventarisering van het Bourdelle-archief in 2008 werden deze ‘Dossiers toilés’ opgenomen als 
één van de vijftien series waarin het archief georganiseerd werd en die grotendeels de organisatie door 
de kunstenaar en zijn familie volgen. De andere veertien series zijn ‘Écrits’, ‘Correspondance’, ‘Cahiers 
bleus’, ‘Cours et leçons’, ‘pays étrangers’, ‘revues de presse’, ‘Atelier/collaborations’, ‘Collection’, 
‘Diffusion de son oeuvre’, ‘Adhésions/abonnements’, ‘Papiers officiels’, ‘Dépenses domestiques’, 
‘Divers’, ‘Imagier’. Ibid. p. 156. 
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(fig.4) Volgens Colin Lemoine articuleert Bourdelle zo een precieze zin in zijn 
archief: “à feuilleter les pages nées de cette thésaurisation [oppotting], apparaît le 
dessin anthologique d’un artiste décidé à selectionner lui-même ce qu’il lègue à la 
postérité. Non qu’il jetât, non qu’il éliminât des archives ou des documents 
décisifs. Mais en les classant selon un certain ordre, en les ajustant selon une 
certaine combinaison, Bourdelle leur assigne un sens précis que tout 
éparpillement aurait sinon refusé.”57 

Hoewel Le Goffs noties van ‘montaggio’ en ‘travestimento’ zeker ook 
op archieven als geheel toegepast kunnen worden, sprak Le Goff in de eerste 
plaats over een bedrieglijke vertoning in individuele historische documenten. 
Het documento/monumento-karakter van kunstenaarsarchieven schuilt niet 
alleen in archieven maar ook in individuele historische documenten, en ze 
betreft niet alleen een bewuste montage, maar ook de onbewuste inwerking van 
een “cultureel onderbewustzijn”. 58  Het is van belang de inwerking van de 
richtende maatschappelijke verhoudingen te onderkennen. Concreet kan de 
‘travestimento’ in kunstenaarsarchieven betrokken worden op het algemene 
script van het mythische kunstenaarschap – het aangeboren talent, de 
kunstenaar in de voorhoede van belangrijke culturele ontwikkelingen, enzovoort 
– en de op een bepaald moment in een bepaald milieu geldende meer specifieke 
regulatieve denkbeelden en taboes van het kunstenaarschap. Dit zijn de 
maatschappelijke verhoudingen die volgens Le Goff in documenten 
gereproduceerd worden en die hen een monumentkarakter geven. Deze 
opvattingen werken door in de keuzes die een kunstenaar maakt over wat hij 
archiveert en wat niet. Het archief wordt in die zin een spiegel waarin de 
kunstenaar zijn performance als kunstenaar overschouwt, eventueel ensceneert. 

 Terwijl Gustave Moreau breed wil uitpakken met zijn academische 
studies en voorbereidende schetsen voor zijn schilderijen, archiveren Gilbert & 
George ook wel het ontwerp van elk van hun beelden, maar hoeden ze er zich 
voor om dit ontwerpmateriaal in de openbaarheid te brengen. In de laatste 
maanden voor zijn dood signeert en nummert Moreau al zijn dertienduizend 
studietekeningen en selecteert er achtduizend om in zijn toekomstig 
ateliermuseum tentoon te stellen. In Gilbert en Georges archief met de ‘designs 
for pictures’ zit voor elk beeld telkens zowel de oorspronkelijke zwart-witte 
tekening en het kleurontwerp, maar als ze in een video-interview dit archief aan 

                                                            
57 Lemoine, "Antoine Bourdelle, une vie rangée."Lemoine, "Antoine Bourdelle, une vie rangée."Lemoine, 
"Antoine Bourdelle, une vie rangée."Lemoine, "Antoine Bourdelle, une vie rangée."Lemoine, "Antoine 
Bourdelle, une vie rangée."Lemoine, "Antoine Bourdelle, une vie rangée."Lemoine, "Antoine Bourdelle, 
une vie rangée." ibid. p. 64. 
58 Le Goff verwijst bijvoorbeeld naar Monique Clavel-Lévèques analyse van Strabo’s ‘Les Gaules et les 
Gaulois’ die aantoont dat het document samengesteld is uit elementen die fungeren in het “inconscio 
culturale”. Le Goff, "Documento/monumento." p. 46. 
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Hans Ulrich Obrist laten zien, haasten ze zich om hem mee te geven dat “we 
never showed them to anybody, because we don’t want to be artistic.”59 Op een 
geloofwaardige manier kunstenaar zijn is voor Gilbert & George niet ‘artistiek’ 
zijn, en het technische maakproces achter de performance en het statement 
verstoppen. Dat ze dit maakproces met hun original designs-archief toch 
archiveren en het Obrist ook laten zien, wijst echter op hun dubbelzinnige 
verhouding met dit materiaal. Het te ‘artistieke’ ontwerpmateriaal staat mogelijks 
in een verhouding tot het conceptuele oeuvre die vergelijkbaar is met de 
verhouding waarin het vroege, naïeve werk dat wel aangeboren talent kan 
bewijzen, zich verhoudt tot het zogenaamde eerste echte werk van het oeuvre. 
De significante tegenstelling in de omgang van Moreau en Gilbert & George 
met hun gearchiveerde ontwerptekeningen verschijnt ook – maar omgekeerd – 
in de tegenstelling tussen de plaats die fotografie als hulpmiddel in het 
werkproces inneemt in de archieven van Moreau en van Gilbert & George. In 
beide gevallen krijgt de archivering van het fotomateriaal zijn betekenis tegen de 
achtergrond van de lage positie van de fotografie in de traditionele academische 
hiërarchie die de ontwerp-tekening (disegno) als summum van het creatief werk 
beschouwt. Weinig verwonderlijk is het dan om vast te stellen dat in de 
archieven van Gustave Moreau, die de historieschilderkunst wou hernieuwen, 
nauwelijks foto’s van in zijn studio poserende modellen bewaard zijn. 60  De 
weinige dergelijke vandaag bekende foto’s zijn pas recent ontdekt en zaten voor 
het merendeel weggemoffeld in Moreau’s archieven. Moreau’s studio-assistent 
en testamentair executeur Henri Rupp had ze ‘weggeclasseerd’ in een doos 
getiteld “photographies appartenant à M.H.R.”.61 De foto’s vormen dan ook een 
aberratie in het academische werkproces dat Moreau voor de rest wel 
systematisch toepaste. Een omgekeerd beeld vinden we bij Gilbert & George. 
Over de vele archiefbestanden die ze bijhouden stellen ze dat hun belangrijkste 
archief hun “source archive” is met de negatieven die ze gebruiken om hun 
beelden te maken - dit archief noemen ze ook “The Fundamental Material”.62 
Met de hun eigen zin voor dramatische overdrijving benadrukken Gilbert & 
George hoe ze voor hun werk volledig van dit archief afhankelijk zijn en hoe 
een rigoureuze organisatie ervan de performativiteit van het archief moet 
garanderen: 

 

                                                            
59 Obrist, Barthe en Trembley, The Secret Files of Gilbert & George, documentary [DVD]. 
60 Zie ook C| 2.1:  14, Rue de la Rochefoucauld. A house museum’s partial eclipse of Gustave Moreau. 
61 Geneviève Lacambre, Maison d'artiste, maison-musée: l'exemple de Gustave Moreau : catalogue, Dossiers 
du Musée d'Orsay ; 12 (Paris: Ministère de la culture et de la communication, Éditions de la Réunion des 
musées nationaux, 1987). p. 23. Moreau’s lijstjes met instructies voor Rupp vermelden ook niets over 
wat met deze studiofoto’s moet gebeuren. Waarschijnlijk betreft het dus een initiatief van Rupp zelf. 
62 Obrist, "Interview with Gilbert and George." p. 49 en p. 53. 
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George: The most important archive is our source archive of negative 
images that we use for making pictures.  They are classified and 
categorised very carefully, in such a way that even if there were a 
tornado and all of those boxes got blown about and completely 
disordered, we still could get them back very easily into their original 
order. So, we have a color coding for subjects: red is for ourselves; 
yellow is for other people; green is for nature; blue is for out-of-doors;  
and purple is for miscellaneous. 

Gilbert: And they are classified by years: we started from the 1970s: 
1970, 1971, 1972, 1973, …. So we must have I don’t know how many 
thousands of negative images. But they’re all archived, so you can 
always go back. If we didn’t have that system, it would be a nightmare, 
we wouldn’t be able to make even one picture. 63 
 

Terwijl het original designs-archief hen te kunstenaarsachtig dreigt te tonen, is dit 
archief met foto-negatieven gepaster “as an anti-artist’s sketchbook”64.  
 
 
Agency van de kunstenaar: geautoriseerd oeuvre via autoriserend archief 

De kunstenaar-auteur is de actor die het sterkste gezag over zijn oeuvre kan 
uitoefenen en elke daad die hij of zij stelt om het oeuvre te controleren kan door 
andere actoren (die steeds later komen) nooit volledig betwist worden. In het 
algemeen kunnen we stellen dat kunstenaars hun oeuvre kunnen autoriseren 
door een autoriserend archief na te laten, een archief waarin de scheidslijn 
tussen het oeuvre en de productie die niet tot het oeuvre gerekend mag worden 
door de kunstenaar zelf expliciet gemaakt wordt. Dit kan door het eigen oeuvre 
in een sluitende inventaris op te lijsten. Met dit soort documenten kondigt de 
kunstenaar als het ware de wet af waarvolgens de scheidslijn rond zijn oeuvre 
getrokken moet worden. De agency van dit soort archiefstukken maakt ze 
verwant aan de adelbrieven, charters en wetteksten bewaard in de secreten van 
belforten en de archieven van adellijke families: het zijn documenten waaruit de 
wet spreekt, waarop rechten gebaseerd zijn en die bewaard moeten worden om 
een bepaalde machtshuishouding in stand te houden. De expliciete 
inventarisering van het geautoriseerde oeuvre is echter slechts een van de 

                                                            
63 Ibid. p. 49. 
64 Gilbert & George in: Obrist, Barthe en Trembley, The Secret Files of Gilbert & George, documentary 
[DVD]. Op ongeveer 7’. 

353



manieren waarop kunstenaars controle nemen over (de receptie van) hun 
productie als een oeuvre. 

Een geautoriseerd oeuvre veronderstelt een productie waaruit werk in 
het erkende oeuvre opgenomen kan worden en de controle over het oeuvre kan 
al op dit niveau van de productie beginnen. Ze kan erin bestaan vanuit een 
(voorlopig) (oeuvre)project alleen werken te maken die in het oeuvre zullen 
passen, in het signeren van slechts dat werk dat als voltooid en van voldoende 
kwaliteit beschouwd wordt, maar ook in het verwijderen uit de eigen productie van 
die werken die de kunstenaar op een gegeven moment onvoldoende vindt. Een 
treffende illustratie van vernietiging als controlestrategie over het eigen oeuvre 
vormen de talrijke vernietigde canvassen aangetroffen in de studio van Francis 
Bacon. Meestal zijn het onvoltooide doeken waaruit een centraal stuk doek, vaak 
een gezicht, uitgesneden en weggegooid is, waardoor de doeken 
onidentificeerbaar werden. Traditioneel speelt het atelier hierbij een belangrijke 
rol als plaats waar het verschil tussen productie en presentatie als werk 
overbrugd kan worden: zolang een werk het atelier nog niet heeft verlaten en 
nog niet publiek gemaakt is, is het zoals O’Doherty stelt niet alleen nog 
‘potentially unfinished’, zolang kan het ook nog eenvoudig uit het oeuvre 
gehouden en vernietigd worden.65 Deze rol van het atelier als marge tussen 
productie en oeuvre wordt per omkering duidelijk in het geval van Felix 
Gonzalez-Torres die zonder studio werkte. Volgens zijn galleriste en beheerder 
van de Felix Gonzalez-Torres Foundation, Andrea Rosen, gebruikte Gonzalez-
Torres onmiddellijk de publieke presentatie om zijn werken ‘te testen’, zodat het 
ook voorkwam dat werken na de test ‘teruggeroepen’ werden en uit de 
bijgehouden oeuvre-inventaris werden geschrapt.66 

Om het oeuvre als project te kunnen overzien en op gegeven 
momenten de grenzen van dat oeuvre te kunnen declareren is het nodig een 
nauwgezette administratie van de eigen productie bij te houden. Kunstenaars of 

                                                            
65 Brian O'Doherty, Studio and cube : on the relationship between where art is made and where art is 
displayed  (New York, NY: Temple Hoyne Buell Center for the Study of American Architecture at 
Columbia University, 2007). p. 18. 
66 “‘The gallery becomes my studio, I never see the completed works before they are installed.’ And when it 
came to installing the work, Felix was totally prepared, usually there were few changes. ‘I think about 
the work and the installations for a very long time. I lose sleep over these things.’ I believe his work 
process was analogous to preparing to speak in front of a large audience. (Felix also prepared rigorously 
for oral presentations, always writing completely new texts for each engagement.) Putting the work in 
public immediately allowed him the opportunity to sense if he felt confident about his decisions. From 
time to time Felix would decide that he did not feel strongly enough about a piece to have it remain a 
work, even if it had already been exhibited. ‘I am not afraid of making mistakes, I’m afraid of keeping 
them.’”Andrea Rosen, ""Untitled" (The Neverending Portrait)," in Felix Gonzalez-Torres. 1. Text / 2. 
Catalogue raisonné, red. Dietmar Elger (Ostfilern: Cantz Verlag, 1997). p. 54. De citaten van Gonzalez-
Torres: Gonzalez-Torres, Felix and Tim Rollins: (interview), in: Felix Gonzalez-Torres, A.R.T. Press, Los 
Angeles 1993. p. 9 en p. 8. 
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hun partners, secretarissen of galleristen houden daarom meer of minder 
geformaliseerde verkoopslijsten bij en leggen een inventaris aan van het eigen 
werk als een soort pre-catalogue raisonné waarin werken geïdentificeerd worden 
met hun titel, data van productie, tentoonstelling en verkoop, huidige locatie en 
met een beschrijving, schets of reproductie van elk werk. De meest expliciete 
manier om vervolgens ook de grens rond het oeuvre te trekken is het opstellen 
van een sluitende inventaris die expliciteert welke werken tot het oeuvre 
gerekend mogen worden. Felix Gonzalez-Torres bijvoorbeeld hield een 
dergelijke inventaris bij en actualiseerde hem geregeld, op die manier telkens een 
ander ‘totaal-oeuvre’ autoriserend.67 Complementair aan deze oeuvre-inventaris 
zijn de verklaringen waarin Gonzalez-Torres bijvoorbeeld aangaf dat geen enkel 
van de vroege werken die hij tijdens zijn opleiding maakte tot zijn oeuvre 
mochten gerekend worden, of dat van werken die in verschillende versies 
bestaan slechts bepaalde als werk mogen beschouwd worden.68 Gonzalez-Torres 
distantieert zich van bepaalde van zijn werken door te stellen dat ze niet tot zijn 
oeuvre behoren, zonder daarom te ontkennen ze ooit gemaakt te hebben of ze 
te vernietigen. Dit maakt dat de postuum opgemaakte werkcatalogus van 
Gonzalez-Torres naast de categorieën ‘work’ (nrs 1-281) ook een categorie 
‘additional material’ (nummers A1-A54) en een categorie ‘registered non-works’ 
(nummers I-XXXIII) bevat. (fig.2) Om de gesigneerde/gecertificeerde werken 
uit de twee laatste categorieën uit het oeuvre te houden moet de catalogus ze wel 
oplijsten, maar door ze in tegenstelling tot het geautoriseerde werk niet te 
illustreren worden ze toch niet echt in de catalogus opgenomen en wordt hun 
verdere verspreiding vermeden. Om een oeuvre sluitend te autoriseren is het 
tenslotte ook nodig dat een kunstenaar het statuut van het ‘bijwerk’ expliciteert. 
Dat deed Gonzalez-Torres volgens Rosen door te verbieden dat zijn 
voorbereidend materiaal (support material) publiek gemaakt wordt: 
 

He knew that the only control he had was in choosing what he left 
behind. Felix was very particular about this freedom, this intrinsic 
“right” of an artist to say “this is a work of art and this is not, this 
‘represents’ me and this does not”. He was also very clear that he did 
not consider support material to be art: “I don’t want people to be 
involved in the insecurity that comes with making these, things.” 
“They’re just there to help me through [to] the final piece, which is 
what I want the public to really be engaged with. The voyeuristic idea 

                                                            
67 Elger, Felix Gonzalez-Torres. 1. Text / 2. Catalogue raisonné. p. 14. 
68 Van de ronde stukken “Untitled” (Double Fear) mogen bijvoorbeeld alleen deze in een 8-inch-versie als 
werk beschouwd worden. Ibid. p. 14. 
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that what ever the artist sketches or does is interesting, is not interesting 
to me. That’s stuff for People [magazine].”69 

 
Rosen interpreteert dit verbod op publieke vrijgave – bijvoorbeeld als 
consulteerbaar archief – als een declaratie dat dit voorbereidend materiaal niet 
als kunst beschouwd mag worden, maar het verbod houdt een specifiekere 
controlename in. Gonzalez-Torres is er voor beducht om de onzekerheden die 
met het creatieproces te maken hebben bloot te geven.70 

Het vermogen van de kunstenaar-auteur om zijn oeuvre te definiëren is 
echter niet onbeperkt. “Without this important freedom to decide what he 
would leave as his oeuvre, he would have not felt the liberation necessary to 
leave so much space for interpretation.”71 De paradox die Andrea Rosen hier 
verwoordt kan als volgt geherformuleerd worden: Gonzalez-Torres’ streven 
naar een strikte controle over zijn oeuvre is volgens Rosen de 
mogelijkheidsvoorwaarde voor de generositeit waarmee de kunstenaar zijn 
individuele werken laat herinterpreteren en met zijn figuurlijke dood als auteur 
ervan instemt. In deze redenering wordt geïmpliceerd dat de controle van een 
auteur over zijn ‘oeuvre complète’ van dezelfde orde kan zijn als de controle die 
hij over elk individueel werk kan hebben: de auteur kan beslissen over de ‘tekst’ 
die hij in de wereld zet, maar de interpretatie ervan ligt telkens bij de lezers. Een 
dergelijke opvatting van de controle van de auteur over zijn volledig oeuvre 
miskent echter de historisch-feitelijke basis die deze oeuvrenotie ook blijft 
veronderstellen. Bij een vormgeving door de kunstenaar van zijn oeuvre als 
artistiek project ontstaan dan ook mogelijke conflicten met het oeuvrebegrip 
zoals geïmpliceerd door het “forensic principle” van de auteurs- en 
oeuvreconstructie.72 Een kunstenaar kan bijgevolg niet zonder meer in naam van 
de controle over zijn oeuvre als geautoriseerd meta-werk alle mogelijke 
‘correcties’ op de inventaris van zijn oeuvre als totale historische productie 
uitvoeren. Een minimaal respect voor de historische feitelijkheid van de 
productie – dit is voor het oeuvre als historisch archief – blijft een 
randvoorwaarde waarbinnen het oeuvre als geautoriseerd meta-werk moet 
blijven, opdat de kunstenaar-oeuvre-beheerder geen kunstenaar-oeuvre-

                                                            
69 Rosen, ""Untitled" (The Neverending Portrait)." p. 54. De citaten van Gonzalez-Torres: Gonzalez-
Torres, Felix and Tim Rollins: (interview), in: Felix Gonzalez-Torres, A.R.T. Press, Los Angeles 1993. p. 9. 
70 Enigszins hiermee vergelijkbaar is Edgar Degas’ beslissing om af te zien van zijn initiële plan om met 
zijn nalatenschap een persoonlijk museum te laten oprichten, naar aanleiding van zijn bezoek aan het 
pas geopende Musée Gustave Moreau. Voor Degas liet Moreaus museum een “Gradus ad Parnassum” 
zien, een klassiek studiehandboek, en deed dit afbreuk aan diens kunstenaarschap. Ann Dumas et al., 
The private collection of Edgar Degas  (New York (N.Y.): Abrams, 1998). pp. 75-76. 
71 Rosen, ""Untitled" (The Neverending Portrait)." p. 54. De citaten van Gonzalez-Torres: Gonzalez-
Torres, Felix and Tim Rollins: (interview), in: Felix Gonzalez-Torres, A.R.T. Press, Los Angeles 1993. p. 9. 
72 Bal en Bryson, "Semiotics and Art History." p. 181. 
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vervalser wordt. Concreet: terwijl het een kunstenaar wel toegestaan is 
retrospectief een door hem geproduceerd werk als werk in zijn geautoriseerd 
oeuvre te erkennen of er een eerdere erkenning als werk van te herroepen, zo is 
het hem omgekeerd niet toegestaan om bijvoorbeeld nieuwe productie te 
antidateren (omdat dit een interessantere oeuvre-ontwikkeling zou laten zien,  
omdat het vroeg werk meer gegeerd is, …). Om een geloofwaardigheid te 
bewaren mag het geautoriseerde oeuvre niet te ver af komen te staan van de 
historisch-feitelijke productie: de minimale randvoorwaarde voor de aflijning 
van het eigen oeuvre is het respect voor de randvoorwaarde van het oeuvre-als-
archief. Een overtreding van deze regel, die meteen een aanslag op de 
kunsthistorische waarheid inhoudt, is gezien de machtsconcentratie in de 
kunstenaar-auteur echter niet onmogelijk, getuige de antidateringen van 
bijvoorbeeld De Chirico. 

 
Een eigen beeldarchief laat kunstenaars toe om de receptie van het eigen oeuvre 
via de reproductie ervan te sturen. Vanuit het besef van het belang van 
reproducties voor het publieke bestaan van hun werk leggen kunstenaars soms 
zelf een database aan geautoriseerde afbeeldingen van hun werk aan waarmee ze 
op de vraag naar afbeeldingen voor persartikelen of catalogi kunnen ingaan. 
Antoine Bourdelle was bijvoorbeeld bijzonder gevoelig voor de manier waarop 
zijn werk gefotografeerd werd. Uit talrijke brieven blijkt zijn ergernis over de 
manier waarop gepubliceerde foto’s zijn werk weergeven.73 In de jaren van het 
ontwikkelend succes vanaf zijn eerste persoonlijke tentoonstelling in 1898 
realiseert Bourdelle zich hoe interessant het zou zijn over een collectie foto’s 
van zijn werk te beschikken om de verzoeken vanuit de pers om afbeeldingen 
voor publicatie te kunnen beantwoorden. Zijn ambitie om een waarachtige 
iconothèque van zijn werk aan te maken realiseert hij vanaf dat moment eerst door 
zelf met behulp van diverse studio-assistenten zijn werk te fotograferen en later 
ook, vanaf 1910, door met verschillende gevestigde fotografen zoals de 
fotograaf-gallerist Eugène Druet samen te werken. (fig.3) De publicatie van een 
speciaal nummer van het tijdschrift L’Art et les Artistes in 1923, volledig gewijd 
aan Bourdelle, is de aanleiding voor Bourdelle om een volledig uitgeruste foto-
studio in zijn atelier in te richten en er verschillende assistenten aan het werk te 
zetten. Deze onderneming moet hem toelaten om niet alleen al zijn werken 
opnieuw te (laten) fotograferen volgens zijn inzichten – vanuit de door hem 
gekozen hoek en in de juiste belichting – maar ook de foto’s zelf te kunnen 

                                                            
73 Stéphanie Cantarutti, ‘Antoine Bourdelle et la diffusion photographique de son oeuvre’ in: Laffon et al., 
La Mémoire à l'Oeuvre. Les Archives Antoine Bourdelle. pp. 85-109. 
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ontwikkelen, vergroten en afdrukken. De gelaagdheid van de controlename over 
het eigen oeuvre bij dit fotografie-project blijkt uit een brief van Bourdelle: 

Je vous envoie deux photos d’après la terre de ma Jeanne d’Arc. J’avais 
prépare depuis longtemps un commencement de collection de photos 
d’après mes travaux de sculptures. Je vous en envoie une [illisible] par la 
même occasion. L’intérêt de ces photos est en cela que je fais mes 
clichés. Les photographes ne sachant pas ce qu’on doit chercher en 
reproduisant des sculptures. C’est pour moi un gros travail mais je veux 
un jour établir un catalogue gravé de tous mes travaux et c’est le seul 
moyen d’évincer faussaires ou plagiaires ou OEUVRES 
FAUSSEMENT ATTRIBUÉES.74 

Bourdelle wil niet alleen foto’s die zijn sculpturen begrijpen, hij wil de foto’s ook 
gebruiken voor een oeuvrecataloog die ook moet toelaten om zijn oeuvre tegen 
foute toekenningen en plagiaat te beschermen. 75  Bourdelles ‘oeuvre-
fotografieproject’ markeert wellicht het ingang vinden van een nieuwe praktijk 
waarbij kunstenaars hun authoriële controle niet alleen op hun werk maar ook 
op de reproducties ervan laten gelden in een poging om de disseminatie van hun 
oeuvre te kunnen controleren. Vandaag is het een gevestigde praktijk dat 
kunstenaars – via hun atelier of gallerie – ook de reproducties van hun werk 
beheren.  

Tenslotte is het bijhouden van een na te laten verzameling eigen werk een laatste 
manier voor kunstenaars om op meerdere vlakken strategisch invloed te nemen 
op de verschijning van het oeuvre. Het aanleggen van de verzameling door 
sommige werken bij te houden en andere te verkopen, eventueel eigen werk 
terug te kopen, laat toe controle te nemen over de selectie werken voor de 
verzameling werk die het oeuvre gaat representeren. Als de kunstenaar deze 
verzameling ook als tentoonstelling ensceneert kan hij ook de interpretatie van 
het oeuvre die in het tentoonstellen ervan gebeurt zelf aansturen en autoriseren. 
Het belang van de inhoud van een oeuvreverzameling en van de 
tentoonstellingsenscenering voor het interpreteren van een oeuvre zijn in het 
vorige hoofdstuk al besproken, ik beperk me hier tot twee andere aspecten van 
een verzameling eigen werk. Het eerste aspect sluit aan bij de reeds aangehaalde 

                                                            
74 Brief aan Jacques Rouché uit 1909, geciteerd in Stéphanie Cantarutti, ‘Antoine Bourdelle et la 
diffusion photographique de son oeuvre’ in: ibid. p. 98. 
75 Uit een omslag in de archieven van Bourdelle getiteld ‘Projet d’édition de mes travaux en plusieurs 
volumes – photos – lettres – critiques à publier – Bouquins de mes travaux’ blijkt overigens dat 
Bourdelle zijn plan om een eigen werkoverzicht uit te geven bijzonder breed opvatte en ook zijn 
geschriften tot zijn oeuvre rekende. Stéphanie Cantarutti, ‘Antoine Bourdelle et la diffusion 
photographique de son oeuvre’ in: ibid. p. 97. 

358



toekomstgerichtheid van archieven. Net zoals het aanleggen van archieven een 
archivering van het verleden is maar tegelijk ook een anticipatie op een vage 
toekomstige raadpleging ervan, zo is het aanleggen van een eigen 
oeuvreverzameling behalve een achterwaartsgerichte registratie van de eigen 
productie ook een anticipatie op een (postuum) moment in de toekomst waarop 
het oeuvre ineens, in de vorm van deze verzameling, publiek kan worden. De 
vertraging die bij archieven in het algemeen tussen de productie en de 
publiekmaking als archief zit – al dan niet ook vanwege een expliciete 
embargotermijn voor de vrijgave ervan – deze vertraging kan in het geval van 
een oeuvre-verzameling een bijzondere betekenis krijgen als de kunstenaar op 
basis van dit gearchiveerde oeuvre postuum (her)ontdekt wordt. De ideologie 
dat kunsthistorisch belang en artistieke grootheid slechts postuum ingeschat 
kunnen worden, motiveert de zelf-archivering van oeuvres. Gustave Moreau wil 
dat zijn werk slechts postuum, maar dan in zijn geheel als oeuvre, publiek 
gemaakt wordt opdat la postérité als enige rechtmatige oordeler zijn belang zou 
kunnen evalueren. De mogelijkheid van een toekomstige correctie op de canon 
op basis van een herevaluering van gearchiveerde secundaire oeuvres is ook een 
belangrijk aspect in de rationale achter het Archiv für Künstlernachlässe. Tenslotte 
laat het vormgeven van een oeuvre als verzameling werken kunstenaars ook toe 
controle over hun oeuvre te nemen door met deze verzameling de basis te 
leggen voor een institutioneel verhaal. Nagelaten oeuvrecollecties zijn in veel 
gevallen de basis voor de oprichting van een monografisch museum of voor de 
opname van oeuvre-ensembles in kunsthistorische musea. 

 

Self-fashioning: de archivering van ‘moi public’ en ‘moi social’ 

De figuur van de kunstenaar wordt zoals bekend niet alleen gedragen door zijn 
werk, maar ook door de beeldvorming van zijn biografische persona en van 
eventuele koppelingen tussen beide. Het betreft telkens constructies die de 
kunstenaar in samenspel met andere actoren als critici, journalisten en historici 
ontwikkelt en als beeld ophoudt. Een van de terreinen waar de kunstenaar deze 
self-fashioning kan realiseren is het archief. De vraag “wil ik dit in mijn oeuvre 
houden?” vindt er zijn parallel in vragen als “wil ik dit in mijn biografie?” of 
“wat moet zeker allemaal in mijn biografie?”. Hier ga ik slechts in op de 
archieven met persknipsels die veel kunstenaars bijhouden en op archieven die 
als sociale archieven omschreven kunnen worden. Samen illustreren ze hoe 
kunstenaars hun eigen receptie en hun inbedding in de kunstwereld registreren. 

De functie van het archief als spiegel van de kunstenaarsperformance is 
wellicht het meest van toepassing op de persarchieven. Ze hebben als 
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kunstenaarsarchieven een wat paradoxaal karakter: ze gunnen geen ‘blik achter 
de schermen’ en ontsluiten geen sporen van de ‘intieme zijde’ van de artistieke 
productie, maar verzamelen de sporen van de publieke receptie van de 
kunstenaar. De persknipsels registreren niet alleen elke individuele verslaggeving 
naar aanleiding van een tentoonstelling, een publicatie of een andere publieke 
act van de kunstenaar, ze registreren ook op een algemener niveau het beeld van 
de kunstenaar in de buitenwereld. En ze demonstreren hoe kunstenaars zelf hun 
publieke verschijning als kunstenaar volgen (de blik van de Ander in wiens ogen 
men als kunstenaar gezien wordt). Het persarchief van Roger Raveel dat in het 
Raveelmuseum bewaard wordt, is het enige deel van zijn archief dat Raveel bij 
leven aan het Raveelmuseum overdroeg. (fig.5) Het persarchief werd 
oorspronkelijk door Raveel zelf bijgehouden, maar sinds het in het museum 
bewaard wordt, vult het museum het aan.76 Hier wordt een logica in de werking 
van het monografisch museum zichtbaar: het museum treedt in de plaats van 
Raveel als archivaris van dit persarchief, maar het museum deelt ook met Raveel 
de posities van onderwerp en belanghebbende van dit archief. Sinds de 
oprichting van het museum valt een groot deel van de persaandacht voor Raveel 
immers samen met de persaandacht voor het Raveelmuseum. Het persarchief 
waar Gilbert & George in 1969 mee begonnen, leent zich door de meticuleuze 
archiefontsluiting nog beter tot een overzichtsblik over de kunstenaarscarrière. 
Gilbert & George verzamelden niet alleen alle persartikels die over hen 
verschenen, maar inventariseerden ze ook met datum en titel zodat een 
chronologisch overzicht ontstaat van de slagwoorden die hun receptie kleuren. 
“Even without reading the articles,” stelt George in het interview met Obrist, 
“just from reading the headlines, you can see how we’ve changed and how the 
view of the press changed.”77  Gilbert vat de geregistreerde evolutie van de 
beeldvorming in de pers samen: “first we were naïve little boys making pictures, 
then we were like marshmallow aesthetes, and all these crazy titles, and then it 
became more and more nasty for a while! [Laughs].” 78  

 
Staat de registratie van de eigen beeldvorming ‘buiten’ in een persarchief voor 
een eerste stap, dan bestaat een tweede mogelijke stap uit allerlei acties waarmee 
kunstenaars op deze beeldvorming reageren en ze trachten bij te sturen, ook in 
                                                            
76 De rest van wat Raveels kunstenaarsarchief zou kunnen vormen, met onder meer Raveels 
briefwisseling, hield de kunstenaar nog zelf bij. Nu Raveel overleden is, is de bestemming van dit 
archiefmateriaal nog onduidelijk. Uit die briefwisseling zijn wel reeds de brieven tussen Raveel en Hugo 
Claus uitgegeven. Zie Katrien Jacobs, Hugo Claus en Roger Raveel, Hugo Claus - Roger Raveel : brieven 
1947-1962  (Gent: Ludion, 2007). Zie ook Maarten Liefooghe, "Kunstenaarsarchieven in monografische 
musea : documento/monumento : het geval van het Raveelmuseum te Machelen-aan-de-Leie," DE 
WITTE RAAF 25, nr. 149 (2011). 
77 George geciteerd in: Obrist, "Interview with Gilbert and George." p. 49. 
78 Gilbert geciteerd in: ibid. p. 49. 
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de voorbereiding van het archief dat ze nalaten. In een nota aan de uitvoerder 
van zijn testament drukt Gustave Moreau bijvoorbeeld zijn hoop uit dat zijn 
bewaarde briefwisseling het bestaande beeld van hem als een asociale kluizenaar 
zou tegenspreken: 

On mettra de coté et bien à part dans un lot qu’on renfermerait à 
part les lettres cartes écrites ayant trait à ma profession et à mes 
rapports de peintre à amateurs et marchands comme aussi les lettres 
d’amis hommes & femmes qui ne refermeraient rien d’intime ou de 
secret. 

------------------- 
Je tiens à montrer que je n’ai pas été un sauvage inabordable et 
insociable comme certains imbéciles, malveillants ont souvent 
cherché à le faire croire. 

------------------- 
Ces preuves de bons rapports d’amis connaissances intimes ou 
d’autres même mondains doivent être conservées – mis sous clef.79  

Moreau die een expliciet verbod formuleerde op postume afbeeldingen van zijn 
persoon brengt zijn briefarchief in stelling om postuum zijn sociabiliteit te 
bewijzen. Antoine Wiertz wou daarentegen zijn archief gedeeltelijk laten 
vernietigen omdat de radicale politieke sympathieën die eruit blijken zijn 
kusthistorische consacrering konden bemoeilijken. 80  Een grotere retorische 
kracht als ‘preuves de bons rapports’ hebben echter foto’s van contacten en 
ontmoetingen. In het repertoire van documentaire foto’s in 
kunstenaarsmonografieën zijn, afgezien van foto’s van de kunstenaar aan het 
werk, foto’s van de kunstenaar in het gezelschap van andere kunstenaars, 
curatoren, critici of andere actoren in de kunstwereld wellicht het belangrijkste 
genre. Ze demonstreren de centrale participatie van de kunstenaar in het grote 
historische gebeuren van de kunstwereld op een gegeven moment, laten zien dat 
hij ‘erbij was’ en spelen zo in op het mytheem dat kunstenaars de pols van hun 
tijd aanvoelen. In de Vedova-monografie uitgegeven door de Fondazione 
Emilio e Annabianca Vedova naar aanleiding van haar recente opening wordt de 
kleine helft van het boek ingenomen door het treffend getitelde hoofdstuk 
‘Compresences’, een grotendeels chronologische evocatie van Vedova’s leven en 

                                                            
79 Annexe XI ‘Notes rédigées part Gustave Moreau le 2 février 1898 et destinées à Henri Rupp’ gepubliceerd in 
Lacambre, Maison d'artiste, maison-musée: l'exemple de Gustave Moreau : catalogue.p. 50. Voor een 
bespreking van Moreau’s sociaal netwerk, zie Pierre Pinchon, "Le sauvage et les mondains 1856-1906: 
les amateurs fin de siècle de Gustave Moreau," Les Cahiers D'Histoire de L'Art, nr. 2 (2004). 
80 Zie Bart Verschaffel, "'M. Wiertz se créa un musée': kunst en politiek in het 'geval' Antoine Wiertz 
(1806-1865)," De Witte Raaf 24, nr. 144 (2010). 
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werk aan de hand van een 160-tal archieffoto’s. 81  Op het merendeel is de 
Venetiaanse schilder ofwel met werk van hem te zien, ofwel in het gezelschap 
van andere prominenten uit de artistieke wereld, architecten van Carlo Scarpa 
tot Jacob Bakema, kunstenaars van Alberto Burri tot Georg Baselitz of 
schrijvers van Allen Ginsburg tot Pierre Restany. 
 
 
Archief van het oeuvre als sleutel tot de nalatenschap 

Een kunstenaar kan met precieze voorbereidingen zeker proberen controle te 
houden over wat er met zijn nalatenschap gebeurt: zelf het archief organiseren, 
een oeuvrelijst bijhouden, bij testament een postuum scenario laten vastleggen 
en testamentaire uitvoerders kiezen. Maar hoe dan ook betekent het overlijden 
een verlies van controle. De nieuwe controle over de toegang tot informatie 
over de kunstenaar, over de aflijning van het oeuvre (inventarisatie en 
authentificatie) en over de verdere verkoop van het werk en de installatie in 
collecties, komt nu in de handen van de nabestaanden te liggen. “[Y]ou have to 
know who you are giving your work to and what their intent will be,” stelt Peter 
Stevens als beheerder van David Smith’s nalatenschap. “No person that you 
leave in control will have the same agenda as you do. You are starting a process 
that is out of your control.”82 De overdracht van controlemacht wordt door een aantal 
juridische regelingen bekrachtigd: de erfenisregeling wordt in handen van een 
testamentair uitvoerder gelegd, de erfgenamen worden de eigenaars van de 
nalatenschap en vaak ook van de auteursrechten en het ‘droit moral’ over het 
oeuvre. Daarnaast beroepen nabestaanden zich ook vaak op hun intieme kennis 
van de kunstenaar als legitimatie voor hun nieuwe controlemacht. Op basis van 
dit “weten wat de kunstenaar gewild zou hebben” claimen intimi soms een 
morele autoriteit om volgens de wil van de kunstenaar – in zijn naam – te 
(kunnen) spreken en handelen. 

Het kunnen beschikken over de archieven van de kunstenaar is voor de 
erfgenaam of testamentair uitvoerder van groot instrumenteel belang voor de 
uitoefening van zijn rechten en opdrachten. Om te beginnen is zonder archief van 
het oeuvre de precieze omvang en inhoud van het oeuvre moeilijk kenbaar. Om 
het oeuvre in een inventaris te reconstrueren kunnen allerlei documenten in het 
archief van de kunstenaar dienen: een oeuvrelijst die de kunstenaar zelf bijhield, 
al dan niet aangevuld met documentatie van de individuele werken, maar ook de 
boekhouding, briefwisseling met vrienden, verzamelaars of handelaars, 

                                                            
81 Germano Celant, red. Emilio Vedova / Renzo Piano (Venetië: Fundazione Emilio e Annabianca Vedova, 
2009). 
82 Peter Stevens in: Hoffmann en e.a., A Visual Artist's Guide to Estate Planning. p. 5. 
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studiofoto’s of besprekingen van tentoonstellingen. Het archief is dus 
onontbeerlijk om een oeuvre-inventaris op te maken en om authentificaties te 
kunnen maken, ondernemingen met een kunsthistorisch belang (vanuit het 
publieke standpunt bekeken), maar evenzeer met een belang voor het laten 
gelden van de auteursrechten (institutioneel belang van de estate, privaat belang 
voor de erfgenamen). 

Zeker wanneer het oeuvre van een kunstenaar bij diens overlijden nog 
niet met een geautoriseerde inventaris ‘afgesloten’ is en de aflijning van het 
oeuvre bij de (inventariserende en authentificerende) erfgenamen komt te liggen, 
is het archief onontbeerlijk. Na het overlijden van een kunstenaar kan weliswaar 
geen nieuw werk meer gemaakt worden (hoogstens kunnen nog nieuwe edities 
van bestaande multiples worden uitgegeven), maar vaak beschikken de 
erfgenamen wel over een fonds aan materiaal waarvan het niet altijd duidelijk is 
of het om (voltooid) werk gaat. Het moreel recht om te beslissen of het al dan 
niet werk is en als werk verkocht kan worden ligt dan bij de erfgenamen. Het 
archief bevat zo bekeken niet alleen de ‘clues’ om een overzicht van het oeuvre 
te krijgen, het bevat mogelijks ook materiaal dat nog aan het oeuvre toegevoegd 
kan worden.83 Weduwes als Maria Gilissen (Broodthaers) of Georgette Magritte 
produceren weliswaar geen nieuw werk, maar ze kunnen wel ‘signeren’ door 
authenticiteitscertificaten af te leveren. 

 

3.4 De macht van erfgenamen over nalatenschap en archief 

Openbaarheid is volgens Thomas Osborne een van de drie principes van de 
moderne ‘archival reason’.84 Het ‘publieke geheugen’ waarmee archieven volgens 
Osborne uiteindelijk steeds verband houden veronderstelt een publieke 
toegankelijkheid.85 De publieke maar principieel onbepaalde bestemming van 
moderne archieven heeft een belangrijke consequentie die ons terugvoert naar 
de spanning tussen memoriaal en archief. Osborne stelt dat er een directe link 
bestaat tussen de publieke bestemming van moderne archieven en wat hij de 
‘noodzakelijke onbepaaldheid’ van het archief noemt. Het moderne archiveren 

                                                            
83 “A writers’ estate is quite different. You just really try to keep the work in print. There’s little in terms 
of manuscripts that has any immediate value, but it has this possibility of recurring value through being 
kept in print. There are very few writers who make the kind of money that visual artists make today. It’s 
the difference between things and words.” B.H. Friedman in Salvesen en Cousineau, Artists' Estates. 
Reputations in Trust. p. 13. 
84 Naast ‘publicity’ ook ‘singularity’ en ‘mundanity’. Thomas Osborne, The ordinariness of the archive, in: 
History of the Human Sciences  12, nr. 2, 1999. pp. 51-64. p. 54. 
85 Ook al hoeft het publiek dat tot archieven toegang heeft daarom niet het algemene publiek te zijn 
maar wel bijvoorbeeld een gespecialiseerd publiek, en ook al wordt de toegankelijkheid pas na een 
embargoperiode een feit. 
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heeft geen directe functie maar het dient onbepaalde doeleinden op de lange termijn. 
De openbaarheid en de onbepaaldheid van archieven zijn volgens Osborne 
aspecten van oriëntatie van het archief “towards a space of public contestation, 
towards a never-ceasing politics”. 86  Het vrijwaren van de publieke aard van 
archieven als een domein van publieke contestering, van de mogelijkheid van 
onbepaalde doeleinden, vereist volgens Osborne dat het onderscheid behouden 
blijft tussen de keepers en de interpreters van archieven, tussen zij die beheren en 
zij die interpreteren.87 Het punt is minder waar de lijn getrokken wordt dan dat 
er aan gehouden wordt dat er een soort lijn moet bestaan.88  

Met betrekking tot kunstenaarsmusea stelt de door Osborne 
aangehaalde kwestie van het te bewaken onderscheid tussen ‘keepers’ en 
‘interpreters’ zich in het bijzonder: wanneer de dichte kring van erfgenamen van 
de kunstenaar de toegang tot zijn archieven slechts voor zichzelf voorbehouden 
en zelf de historiografie van de door hen gevierde kunstenaar willen controleren, 
dreigt dit principiële onderscheid weg te vallen. Met restricties op de toegang 
kunnen ze als bewaarders van de archieven erover waken dat zij ook – eventueel 
indirect – de enige interpretatoren van de archieven blijven. Dit gebrek aan 
dissociatie van ‘keepers’ en ‘interpreters’ wordt belichaamd in de oud-Griekse 
figuur van de archon, de bewaker-interpretator van de Wet die Jacques Derrida 
aanhaalt in zijn bespreking van het archief in Mal d’Archive. In het arkheion dat 
Derrida als archetypisch model voor archieven gebruikt, zijn de archons zowel de 
gemachtigde behoeders en de uitleggers van het archief: “The archons are first 
of all the documents' guardians. They do not only ensure the physical security of 
what is deposited and of the substrate. They are also accorded the hermeneutic 
right and competence. They have the power to interpret the archives.”89 

                                                            
86 “never innocent but yet still oriented towards a space of public contestation, towards a never-ceasing 
politics”  Thomas Osborne, "The ordinariness of the archive," History of the Human Sciences 12, nr. 2 
(1999). p. 56. 
87 Dit onderscheidt komt naar de idee ook overeen met het onderscheid tussen primaire en secundaire 
bronnen. Osborne illustreert het ook door het democratische archief met het totalitaire archief te 
vergelijken: “With the totalitarian archive, the archivist and the historian are essentially the same 
person; there is no gap between their functions. One might suggest that if there is such a thing as a 
‘liberal’ notion of the archive then this would consist not least in its status as a depositary of 
information and documentation on whatever theme is then ripe for the dissection of others in their own 
way. With the liberal kind of archive there is always some other who can come along to re-interpret 
things.”  Ibid. p. 57. 
88 “[T]hat there should be an ethics and politics of the line itself.” Ibid. p. 57. 
89 Jacques Derrida, Archive fever : a Freudian impression, Religion and postmodernism (Chicago (Ill.): 
University of Chicago press, 1996). p. 2.  
Gayatri Chakravorty Spivak vergelijkt de archon als interpretatiecontrolerende instantie van het archief 
overigens met de autoriteit van de auteursfiguur voor de literaire interpretative: “To me, literature and 
the archives seem complicit in that they are both a cross-hatching of condensations, a traffic in 
telescoped symbols, that can only too easily be read as each other's repetition-with-a-displacement. 
The authority of the author is there matched by the control of the archon, the official custodian of 
truth.” Gayatri Chakravorty Spivak, "The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives (1985/99)," 
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Eerder werd aangehaald dat de claim op publiek-making van 
kunstenaarsarchieven volgt uit het reeds toegekende belang aan kunstenaars 
(oeuvres). In de praktijk blijken echter ook mechanismen in de omgekeerde 
richting te spelen: archieven of archiefstukken waaruit het belang van een 
kunstenaar kan blijken worden bijvoorbeeld publiek gemaakt precies om een 
grotere erkenning van het oeuvre van de kunstenaar te bewerkstelligen. Als 
Thomas Osborne stelt dat archieven uiteindelijk steeds betrekking hebben op 
een (mogelijke) toekomstige constructie van een publiek geheugen, dan moet 
daar voor kunstenaarsarchieven bij aangevuld worden dat bij de constructie van 
het publieke geheugen ook grote private belangen op het spel kunnen staan. De 
succesvolle overdracht van memorabilia en archieven van de overledene van een 
private naar een publieke (institutionele) context zijn geen belangeloze operaties, 
zelfs ondersteunen ze het uitbouwen van de publieke herinnering van de 
kunstenaar en het inschrijven van de kunstenaar in de publieke 
kunstgeschiedenis. De aanvaarding van kunstenaarsarchieven door gevestigde 
archiefinstellingen is soms al een eerste blijk van erkenning van het belang van 
de kunstenaar. Een doelgerichte omgang met de archieven uit de nalatenschap 
van een kunstenaar kan dan ook niet alleen cruciaal zijn voor de bestendiging 
van de faam van de kunstenaar en de interesse in diens werk, maar ook voor de 
erfgenamen die vaak nog een groot deel van het werk in eigen handen hebben. 

Als kunstenaarsarchieven door de erfgenamen niet meteen aan een 
archiefinstelling overgedragen worden, dan is dat meestal niet alleen door het 
ontbreken van een wettelijke verplichting daartoe, of door een zwakke 
institutionele organisatie van archiefinstellingen voor kunstenaarsarchieven. Een 
belangrijke reden waarom erfgenamen vaak gedurende verschillende decennia 
eerst zelf het archief onder hun hoede houden is omdat voor hen het archief 
nog niet ‘uitgespeeld’ is. Erfgenamen gebruiken het archief, en bij uitbreiding de 
hele nalatenschap, bijvoorbeeld ook in het onmiddellijk belang van de reputatie 
van de kunstenaar die ze verdedigen. Het archief is dus nog niet ‘uitgespeeld’ op 
het moment van het overlijden van een kunstenaar, en de nabestaanden hebben 
er vaak op verschillende manieren belang bij, alvorens het ten dienste van de 
kunstgeschiedenis volledig uit handen te geven, het nog eerst ‘uit te spelen’.  

Voordat de strategische omgang met het archief door nabestaanden in 
kaart gebracht wordt – het uitspelen in de volle zin – kan ook nog gewezen 
worden op de affectieve band die de erfgenamen vaak met de nalatenschap van de 

                                                                                                                                             
in The Archive, red. Charles Merewether (London/Cambridge (Mass.): Whitechapel/MIT Press, 2006). 
p. 166. 
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overleden kunstenaar hebben. Nog los van elke strategie weerhoudt deze 
affectieve relatie erfgenamen er mogelijks al van het archief aan een officiële 
instelling over te dragen. Het oneigenlijk gebruik van de nalatenschap bestaat 
hier in de cultivering van zijn souvenirwaarde. In de vorm van concrete 
vertrouwde dingen neemt die nalatenschap vaak een alledaagse plaats in de 
levens van weduwes en kinderen in. Bovendien blijven vaak nog erfgenamen in 
het huis van de overleden kunstenaar wonen. Het onaangeroerd laten van een 
atelier kan er een kwestie van piëteit, zijn net zoals het afhandelen van de 
nalatenschap deel kan uitmaken van een proces van afscheid nemen, waarbij het 
op orde brengen, het wegschenken, het verkopen van delen van de nalatenschap 
stappen in dit proces zijn. De intieme relatie van erfgenamen met de overleden 
kunstenaar kan ook nog op een andere manier spelen dan in deze affectieve 
gehechtheid. De onderliggende structuur van intimiteit is immers het delen van 
geheimen, vertrouwelijkheden, zodat een bestendiging van de intimiteitsrelatie 
met de kunstenaar bestaat in het respecteren van deze geheimhouding.90 Het 
(nog) niet vrijgeven van het archief is dan, via de verwikkelde noties van 
intimiteit en geheim, een vorm van loyauteit ten aanzien van de kunstenaar. 

 
 

De kruising van private en institutionele belangen 

Een eerste strategisch uitspelen van de nalatenschap houdt verband met de 
financiële transactie die elke erfenis ook inhoudt: het archief en de nalatenschap 
worden zo uitgespeeld dat de (financiële) waarde van de erfenis verzilverd en 
eventueel gemaximaliseerd wordt. Bijvoorbeeld kunnen erfgenamen die hun 
financiële aanspraken op het oeuvre willen laten gelden – auteursrechten, 
copyright, etc. – hiervoor het archief consulteren. Daarnaast moeten ze om de 
waarde van het geërfde werk niet te laten kelderen, er ook voor zorgen dat de 
aandacht voor het werk van de overleden kunstenaar niet verdwijnt. Dat vraagt om 
actie, zo stelt de Amerikaanse gallerist Stephen Schlesinger die onder meer de 
nalatenschap van Fritz Bultman verkoopt:   

Many people are so naïve. They think it is going to happen without 
them doing anything. At least on ten occasions, I’ve told people who 
look after art estates: “If you are not going to work on it – if you are not 
going to put your time and money and energy into it; if you are not 
going to get the paintings cleaned, framed, and stored properly; and if 

                                                            
90 Rudi Laermans, "Communicatieve souvereiniteit," Open. Cahier over kunst en het publieke domein 9, nr. 
19 [Voorbij Privacy: Nieuwe opvattingen over het publieke en private domein] (2010). 
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you are not going to catalogue them properly – then you might as well 
burn them, because nothing is going to happen.91 
 

Erfgenamen moeten enerzijds het werk in goede conditie houden, anderzijds 
moeten ze met het bestaande werk de nodige aandacht blijven genereren, in 
weerwil van het feit dat de kunstenaar die best geplaatst was om die aandacht te 
wekken er niet meer is. “When the artist dies, a lot of the momentum dies with 
him, even though there’s a widow who will do the work and a gallery that will 
mount shows.” 92  Met tentoonstellingen kan deze aandacht onderhouden 
worden. De traditionele herdenkingstentoonstelling na het overlijden van een 
kunstenaar dient dan ook meerdere doelen. Ook gecontroleerde schenkingen en 
verkopen die verzamelaars prikkelen maar idealiter toch ook nog een schaarste 
bewaren, genereren deze aandacht, net als publicaties die de naam van de 
kunstenaar met de grote kunstgeschiedenis kunnen verbinden. De troefkaart 
waar de nabestaanden en de gallerist van Fritz Bultman bijvoorbeeld geduldig 
op vertrouwen is dat Bultman in 1950 een van de Irascibles was: “He’s part of 
history, so at some point people are going to want to make shows of what was 
going on at that time, and they’re going to want to use Fritz’s paintings. That’s 
how it will happen.”93 Dat het voor de postume positionering van een minder 
bekende kunstenaar op de kunstmarkt van groot belang is om over diens archief 
te kunnen beschikken, blijkt ook uit de getuigenis van Herbert Remmert van de 
Düsseldorfse Galerie Remmert & Barth. Deze galerie specialiseert zich in 
modernistische kunst uit het interbellum en treedt ook op als 
“Nachlassverwalter”, ‘beheerder’ van de nalatenschap van enkele minder 
bekende modernistische kunstenaars zoals Carl Barth, Gottfried Brockmann, 
Walter Gramatté en Karl Schwesig. Remmert geeft aan hoe een archief het 
mogelijk kan maken de eerste kunsthistorische verwerking te laten gebeuren om 
de kunstenaar een (hernieuwde) publieke zichtbaarheid te geven, de eerste stap 
in een proces dat pas jaren later commercieel ‘rendeert’: 

die Dauer des Haltens eines Nachlasses ist von ganz großer Bedeutung. 
Ich als Händler verdiene erst nach fünf, zehn oder zwanzig Jahren an 
dem Nachlass, wenn er inzwischen u.a. mit Hilfe von Katalogen 
entsprechend publik geworden ist. 

                                                            
91 Gallerist Stephen Schlesinger in Salvesen en Cousineau, Artists' Estates. Reputations in Trust. p. 119.  
Bemerk dat Bultman wel een van de mede-ondertekenaars was van de open brief aan de directeur van 
het Metropolitan Museum waarin de voornamelijke abstract-expressionistische schilders 
protesteerden tegen de conservatieve verzamelpolitiek van het Metropolitan met betrekking tot 
hedendaagse kunst, maar dat Bulman niet deel uitmaakt van de groep van veertien kunstenaars die op 
de iconische foto’s in Life Magazine verschenen. 
92 Gallerist Stephen Schlesinger in ibid. p. 121. 
93 Gallerist Stephen Schlesinger in ibid. p. 120. 
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Aus diesem Grund ist es bei kunsthistorisch unbearbeiteten Künstlern 
für den Kunsthändler sehr gut, wenn man in der Galerie sowohl den 
künstlerischen wie auch den dokumentarischen Nachlass hat. Denn 
zum erstellen von Katalogen – und bei unbekannten Künstlern müssen 
sie auch erst mal die biografischen Daten erarbeiten – ist es natürlich 
sehr angenehm, wenn man eine Etage tiefer oder im Karton daneben 
die entsprechenden Unterlagen findet.94 

Een nalatenschap wordt tenslotte ook uitgespeeld wanneer deze als relatiegeschenk 
gebruikt wordt om institutionele aandacht en eventuele deals tot stand te 
brengen. Vlot strategische bruikleengaves voor tentoonstellingen maken, 
bepaalde musea of verzamelaars werken in schenking of tegen verlaagde prijzen 
aanbieden, dit alles veronderstelt mogelijkheden om vrijer met de nalatenschap 
om te kunnen springen dan de beperkte handelmarge waarover officiële 
museum- of archiefinstellingen kunnen beschikken. Zolang erfgenamen nog zelf 
over werken uit de nalatenschap beschikken kunnen ze die nog gemakkelijk bij 
wijze van relatiegeschenk wegschenken. Stephen L. Schlesinger evoceert de 
strategische generositeit van Fritz Bultmans weduwe: 

Whenever a museum or university gallery went out of its way to put on 
a Bultman exhibition, Jeanne always donated a painting. And when the 
Met wanted to buy something, we made the price possible. (…) Jeanne 
also gave five or six works on paper at the same time, and it really paid 
off. (…) we got an important traveling exhibit with a beautiful 
catalogue, which will impress somebody. 

We’ve talked about this a lot. When the University of Georgia in Athens 
made the show, we gave them a work. When Hunter College did 
something, Jeanne gave them a work. When Miami-Dade Community 
College made a drawing show, we gave them a work. (…) Then, of 
course, it is added to his list of works in public collections, and not 
everyone knows that you gave it. 95 

Institutionele consacrering kan dus ook met schenkingen of legaten afgekocht 
worden. Bij grotere donaties verschuift het karakter zo soms van 
‘relatiegeschenk’ naar ‘pasmunt’. Een substantiële schenking wordt dan door de 
kunstenaar of zijn erven in de weegschaal gelegd, op voorwaarde dat andere 
actoren eveneens over de brug komen met een belangrijk engagement. Van een 
museum kan bijvoorbeeld het engagement bekomen worden dat de kunstenaar 

                                                            
94 Herbert Remmert in "annoRAK 1 - themanummer over kunstenaarsarchieven." p. 30. 
95 Stephen L. Schlesinger in: ———, Artists' Estates. Reputations in Trust. p. 121. 
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een eigen zaal krijgt. Een lokale overheid kan zich ertoe engageren om in ruil 
voor het inbrengen van een collectie de infrastructuur voor een monografisch 
museum te bekostigen of voor de werkingsmiddelen in te staan. Bij het 
onderhandelen van dergelijke schenking komt het er blijkbaar op aan om de 
prijs zo op te drijven dat op de gevraagde engagementen nog ingegaan kan 
worden en de deal niet afgewezen wordt, maar anderzijds moet ook vermeden 
worden dat de verwerving van de collectie te zeer als een vanzelfsprekendheid 
gezien wordt. Peter Stevens van het David Smith Estate gaat zover te stellen dat 
het beter is werken aan een museum te verkopen dan ze te schenken omdat 
musea ze dan meer naar waarde schatten en tentoonstellen: “If the National 
Gallery bought three Rothko’s for a huge amount of money, they would be up 
all the time. You give them three hundred, and they might not feel that they 
have to have them hanging.”96 

 

Institutionele versus publieke aanspraken op het archief 

Erfgenamen spelen het archief ook uit in initiatieven om het kunsthistorisch 
belang en de faam van hun erflater te verdedigen. Vooraleer de erfgenamen het 
risico kunnen nemen dat het archief, eens ondergebracht in een publieke 
archiefinstelling, in de vergetelheid zou verdwijnen willen ze er voor zorgen dat 
voldoende initiatieven genomen zijn om met het archief aan de slag te gaan om 
zo het belang van de positie van de overleden kunstenaar te bewijzen. Deze angst 
voor een onzichtbaar wegsterven in een grotere instelling geldt overigens ook 
voor de kunstwerken in een nalatenschap. Weduwes en weduwnaars, kinderen 
of de erven in het algemeen oefenen in tussentijd een controle uit over het 
gebruik van het archief, een controle die niet zelden conflicteert met een vrije, 
kritische kunsthistoriografie. De voormalige directeur van de New Yorkse 
afdeling van de Archives of American Art benadrukt de invloedname van 
erfgenamen over kunstenaarsarchieven door het contrast met de vrije 
toegankelijkheid van kunstenaarsarchieven in archiefinstellingen te benadrukken: 

The aim of the Archives of American Art is to get papers into the 
public domain so curators and scholars can pursue their work without 
prolonged delays and without having to comply with the families’ 
wishes. Foundations, however, not only keep papers within the family, 

                                                            
96 Peter Stevens in: ibid. p. 236. 
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but often inhibit scholarship by being uncooperative and by exercising 
favoritism.97 

De controle van erfgenamen over de archieven is inderdaad enerzijds een 
beperkende controle: wie niet bereid is zich aan de visie van de erfgenamen te 
conformeren krijgt vaak geen toegang tot de archieven. Leonore Verheyen, 
dochter van schilder Jef Verheyen stelt onomwonden: “voor projecten rond het 
archief behoud ik het liefst van al de volledige controle.”98 Verheyen, die op dit 
moment haar vaders archief bewaart, stelt wel dat ze het belangrijk vindt dat het 
archief gebruikt wordt en dat ze onderzoekers zo goed mogelijk van dienst wil 
zijn, maar kan naar eigen zeggen niemand vrije inzage in het archief geven 
vooraleer ze zelf alles geordend en doorgenomen heeft. De controle over de 
archieven door erfgenamen kan behalve restrictief ook mobiliserend zijn. Zo is 
het door toedoen van Leonore Verheyen dat een brief, die Jef Verheyen in 1980 
aan museumconservator Jean Buyck stuurde en als kopie in het archief bewaard 
is, in 2009 gepubliceerd geraakte. Leonore Verheyen zorgde er op die manier 
voor dat een initiatief van haar vader om zijn eigen centrale positie in de Zero-
beweging te bewijzen alsnog de kans kreeg zijn doel te bereiken.99 

 

De positionering van de archieven in het kunstenaarsmuseum 

Wanneer in kunstenaarsmusea de twee op een publiek gerichte maar toch zeer 
verschillende werkingen van een museum en een archief ondergebracht worden, 
ontstaat doorgaans geen gelijkwaardige nevenschikking, zoals de term 
kunstenaarsmuseum al suggereert. Het tentoonstellingsgebeuren is voor de 
publieke profilering van het instituut veel belangrijker dan de archiefwerking. 

                                                            
97 Stephen Polcari en Magda Salvesen, "Stephen Polcari on the Archives of American Art," in Artists' 
Estates. Reputations in Trust, red. Magda Salvesen en Diane Cousineau (New Brunswick / New Yersey / 
London: Rutgers University Press, 2005). p. 323. 
98 Koen Brams en Dirk Pültau, "Gesprek met Léonore Verheyen over het archief van Jef Verheyen," De 
Witte Raaf 25, nr. 149 (2011). 
99 Enkele kunstenaars en critici - Marc Callewaert, Paul Van Hoeydonck en Vic Gentils – hadden immers 
in open brieven deze centrale rol van Verheyen gecontesteerd naar aanleiding van de door Buyck en 
Verheyen in het KMSKA opgezette Zero-overzichtstentoonstelling. De brief van Verheyen aan Jean 
Buyck is vooral een kroniek van Verheyens activiteiten, plannen en contacten tot midden de jaren 60, 
door de schilder gestoffeerd met krantenknipsels, brieven en persoonlijke notities, als bewijsstukken. 
Aantonen dat Verheyen een centrale rol heeft gespeeld in het Antwerpse kunstgebeuren en in het 
conglomereren van Antwerpse kunstenaars met buitenlandse kunstenaars en galeries: dat lijkt de 
hoofdinzet van de autobiografische brief. Precies om die reden is de brief met al zijn authenticerende 
bijlages een sleuteldocument voor wie zoals Leonore Verheyen erkenning zoekt voor het 
kunsthistorisch belang van Jef Verheyen. Zie Maarten Liefooghe, "Een brief van Jef Verheyen aan Jean 
Buyck : inleiding," DE WITTE RAAF 23, nr. 138 (2009). Jef Verheyen, "Brief Jef Verheyen," De Witte Raaf 
23, nr. 138 (2009). 
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Deze asymmetrie heeft vele gronden: er is om te beginnen de norm die stelt dat 
aandacht voor kunstenaars in de eerste plaats naar hun werk hoort te gaan, ten 
tweede richten de tentoonstellingen zich op het grote publiek terwijl archieven 
slechts door specialisten opgezocht worden, en tenslotte is de 
tentoonstellingsinfrastructuur veel omvangrijker dan de infrastructuur die een 
archiefwerking nodig heeft. In het licht van de vaak moeilijk te trekken grens 
tussen werk en archief, van de vaak moeizame publieke vrijgave van een 
kunstenaarsarchief, maar ook in het licht van het verschillende soort 
openbaarheid dat respectievelijk het archief van een kunstenaar en diens oeuvre 
vragen, krijgt de manier waarop het kunstenaarsarchief een plaats krijgt in het 
kunstenaarsmuseum een institutioneel belang.  

In kunstenaarsmusea waar meestal een oeuvre gepresenteerd en een 
archief bewaard wordt, fungeert het museumgebouw als een ‘snij-apparaat’: het 
museumgebouw organiseert een opdeling in een publieke tentoonstellingszone 
(frontstage) en een apparaat van institutionele maar niet voor het brede publiek 
toegankelijke activiteiten waaronder de archiefbewaring (backstage). De 
interpretatieve triage van de nalatenschap in oeuvre en documentatie wordt in 
het museum in eerste instantie georganiseerd als een ruimtelijke opsplitsing in 
wat op en wat achter de tentoonstellingsscène terecht komt. De ambiguïteiten in 
de interpretatieve opsplitsing van een nalatenschap in oeuvre en archief bij een 
bepaalde kunstenaar, maken dat het ontwerp van de grens tussen frontstage en 
backstage, en meer precies het ontwerp van de verhouding van de archief-ruimtes 
tot de oeuvre-ruimtes een kritische inzet kan krijgen, waarbij eventuele 
intermediaire ruimtes of zichtbare coulissen te overwegen kunnen zijn. Wanneer 
archiefstukken samen met kunstwerken in de tentoonstelling opgenomen 
worden, worden allerlei ambiguïteiten in het spel gebracht die het 
curatorieel/scenografisch ontwerpvraagstuk openen hoe de verschillende statuten van 
werk, document, en relict al dan niet verschillende gearticuleerd kunnen worden. 
Hier komen we bij een sleutelkwestie bij de inrichting van tentoonstellingen in 
kunstenaarsmusea. 

Naast het op scene brengen van uitgelezen documenten als een 
vraagstuk op het niveau van het tentoonstellingsontwerp stelt zich op het niveau 
van het gebouwontwerp van het kunstenaarsmuseum de vraag of en hoe de 
institutionele archieffunctie als dusdanig een publieke zichtbaarheid gegeven 
moet worden. Wanneer het archief in een kunstenaarsmuseum zonder meer 
‘achter de tentoonstellingswand’ verdwijnt, wordt niet alleen het archief als 
collectie radicaal buiten het oeuvre gepositioneerd, maar dreigt ook de 
institutionele archiefwerking langs de niet-publieke zijde van de instelling terecht 
te komen. De scheiding tussen oeuvre en archief mag met andere woorden niet 
volledig gaan samenvallen met de scheiding tussen het voor bezoekers publiek 
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toegankelijke deel van de instelling en het ontoegankelijk institutioneel 
werkingsapparaat. Wil het archief zijn publieke zichtbaarheid en openbare 
toegankelijkheid waarmaken, dan moet deze institutionele functie ook 
architecturaal zichtbaar gemaakt worden, met een eigen publieke toegang, 
consultatieruimtes, etc. Vanzelfsprekend moet bij de inrichting van archieven, 
net als bij de inrichting van bewaardepots voor werken, ook de specifieke 
bewaarcondities van verschillende media in rekening gebracht worden, maar dit 
betreft slechts een technisch probleem dat om een oordeelkundig technisch 
antwoord vraagt. De werkelijke kwestie van de positie van kunstenaarsarchieven 
in kunstenaarsmusea situeert zich op het niveau van de zelf-definiëring van 
kunstenaarsmusea als instellingen, en op het niveau van de interpretatie van de 
verhoudingen tussen oeuvre, archief en tentoonstelling. 
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Afbeeldingen
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1. Source archive

2. Archive for all the designs for pictures 

3. Press archive

4. Archive for social photographs

5. Archive of all the photographers who took images of us

6. Catalogue of all the letters

7. Male-male sexuality library (with book index) 

8. The archive of transparencies of our pictures (photographs and ektachrome)

9. Installation archives (views of exhibitions all over the world)

10. Titles (also done by negatives)

11. The fundamental material (contact sheets with piss, chewing gums, …)

12. Exhibition models

13. Local archive

14. Champagne bottles

15. Incidental archives (random slides)

16. Archive of practical information on works for shows (titles, measures, number 
of boxes, number of frames, …)

17. Letters and post-cards

18. Books in which Gilbert & George appear

19. Children books

20. Novels with Gilbert & George pictures on the cover

21. Catechisms

22. Telephone numbers of the restaurants we might go to tonight

1. De verschillende archiefbestanden in het archief van Gilbert & George, opgelijst op basis van 
het gepubliceerd getranscribeerd interview met Hans Ulrich Obrist.
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Catalogue raissoné of works (cat. nos. 1-281): This register 
shows all the works authorized by the artist, based on the in-
ventory book maintained by the Andrea Rosen Gallery in New 
York. This book is not identical with a commercial directory of 
the works available from the gallery and therefore should not 
be confused with such. Furthermore, numerous pieces that 
were never in or sold by the gallery are registered and indexed 
by number (ARG #). Felix Gonzalez-Torres was very selective 
in registering his works. In autumn of 1995, he once more re-
viewed, reworked and authorized this inventory in its current 
scope. Only two pieces (cat. nos. 20 and 261) has been added 
which, in my opinion, were inadvertently omitted when the list 
was drawn up.

Catalogue of additional material (cat. nos. A1-A54): This list 
contains highly diverse works: variations that may relate to 
works in the catalogue raisonné, material dating back to the 
artist’s university years, proofsheets of photographs, as well as 
independent pieces. All of these were either given as gifts or 
traded with his friends; many of them bear dedications, Felix 
Gonzalez-Torres’ name or his signature, but few are titled or 
dated. A document signed by the artist stated that no piece 
made while he was at the Pratt Institute was to be considered a 
work, unless otherwise specified by him in writing. He also ex-
plicity stated that, exept for the eight-inch versions, none of the 
circular pieces “Untitled” (Double Fear) was to be considered a 
work. None of the pieces listed here has been presented by Felix 
Gonzalez-Torres in an exhibit since 1990. If any of these were, 
however, exhibited in public, the artist himself did not designate 
that they be shown.

Catalogue of registered non-works (cat. nos. I-XXXIII): These 
are works which have been shown in exhibitions, published in 
the literature and listed in the inventory book [de inventaris die 
Gonzalez-Torres van zijn geautoriseerde oeuvre bijhield bij de 
Andrea Rosen Gallery] but were later no longer acknowledged 
by the artist as constituting art and hence stricken - by him - 
from the oeuvre. The large majority of these pieces no longer 
exists. For these non-works and for those in the foregoing list 
(cat. nos A1-A54), only the technical data has been cited; no 
illustrations have been shown.

2. Verantwoording van de categorisering van soorten ‘werk’ in de oeuvrecataloog van Felix 
Gonzalez Torres (Dietmar Elger).
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3. Musée Bourdelle: Eugène Druet, ‘Album Druet’, onderdeel van Antoine Bourdelle’s fries voor 
het Théatre des Champs-Élysées (foto: 1912): aanzet tot een geautoriseerde iconothèque.

4. Musée Bourdelle: Antoine Bourdelle, met aquarel verluchte omslag van het archiefdossier 
‘Interviews diverses’, rond 1922.

376



5. Roger Raveelmuseum, Machelen-aan-de-Leie: de archiefkast met Raveels persarchief (in de 
werkplaats van het museum).

377



378



DEEL C.
 

AD HOC MUSEALISERING
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proloog 
Cléopâtre Bourdelle-Sévastos in de sculpturenhal van het Musée Bourdelle 
 

1. 
In 1961 werd het Musée Bourdelle uitgebreid met een grand hall ter herdenking van 
de honderdste geboortedag van Antoine Bourdelle (1861 1929). Een foto uit 1961 

toont het interieur van het pas voltooide gebouw terwijl de inrichting ervan met de 
plaastermodellen voor het monument voor generaal Alvéar en andere 
monumentale ensembles nog aan de gang is. Als een onbetekenende gestalte 
tussen de kolossale plaasterfiguren is Cléopâtre Bourdelle Sévastos te zien, 

weduwe van de kunstenaar. Het bestaan van dit in 1949 geopende 
kunstenaarsmuseum is evenwel in belangrijke mate te danken aan haar 
vasthoudendheid. Bij de opening werd Cléopatre ook conservator voor het leven 

van het museum, en vanaf 1961 beschikte ze als conservator ook over een 
appartement in het museumcomplex. Na haar dood werd ze in deze functie 
opgevolgd door haar dochter, zoals de statuten van het museum van bij het begin 
voorschreven. Pas na het overlijden van Rhodia Dufet Bourdelle in 2002 kwam 

voor het eerst een ‘externe’ conservator aan het hoofd van het museum. Op dat 
moment werden ook de laatste archief  en werkfondsen die nog in het bezit van de 
familie waren aan de stad Parijs overgedragen. In zijn geschiedenis van het 

totstandkomingsproces van het Musée Bourdelle beschouwt Colin Lemoine de 
opening van het museum niet alleen als een consacrering van het werk van 
Bourdelle, maar ook van het doorzettingsvermogen van zijn familie:  
 

Inauguré le 4 juillet 1949, soit vingt ans après la mort de l’hôte des lieux, le 
musée Bourdelle consacre la création d’un artiste et la ténacité des siens. 
(…) La générosité d’un mécène  Gabriel Cognacq  , la mobilisation des 

pouvoirs publics  la direction des Beaux Arts de la Ville de Paris  et la 
persévérance d’une épouse et d’une fille  Cléopâtre et Rhodia Bourdelle , 
tels sont les ressorts d’un dénouement longtemps espéré.1 
 

De positieve ontknoping van een “combat pendant des années” is behalve aan de 
doorzetting van de weduwe, kinderen en andere intimi van de kunstenaar ook te 
danken aan de bereidwilligheid van enkele overheden en van een mecenas die op 

een kritiek moment als deus ex machina tussenkwam. De ontstaansgeschiedenis 
van het museum blijkt een geschiedenis van coups de théâtre en talrijke kantelingen 
van de vooruitzichten, waarin via allerlei tussenpersonen verschillende allianties 

afgetoetst worden en het museumproject nieuwe formuleringen krijgt. Dergelijk  
 

                                                            
1 Colin Lemoine, Antoine Bourdelle: L'oeuvre à demeure, ed. Georges Brunel, Petites Capitales (Paris: 
PARIS musées, 2009). p. 20. 
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2. Antoine Bourdelle, ontwerp voor een museumfaçade, 1928.

3. Musée Bourdelle, Parijs. Beeldhouwatelier van Bourdelle in het hart van het museum 
 complex, 2011.

4. Rue Antoine Bourdelle, Parijs, met in het midden het gemarkeerde huis, en de sculptu-
rentuin en de uitbreiding uit 1961 door Gautruche. 2012.
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bochtig en onzeker traject waarin allerlei particulariteiten en persoonlijke 
gevoeligheden en manoeuvres vaak van beslissend belang blijken, lijkt het 
oprichtingsproces van kunstenaarsmusea in het algemeen te kenmerken. 

Kunstenaarsmusea die eens ze bestaan als bewijs gelden van het belang van de 
kunstenaar voor de Kunstgeschiedenis met grote letter, blijken in veel gevallen te 
ontstaan uit allerlei beslissende kleine, al te menselijke, geschiedenissen. Dit ad hoc

karakter van het musealiseringsproces dat tot kunstenaarsmusea leidt is het 
onderwerp van dit derde deel. 
 
2. 

Het Bourdelle museum is een uitgesproken voorbeeld van een 
kunstenaarsmuseum waarvan de museumarchitectuur en de hele identiteit van het 
museum getekend is door het ad hoc verloop van het musealiseringsproces. 

Bourdelle blijkt al vanaf 1922 het plan voor het bouwen van een eigen museum 
opgevat te hebben, hoewel een eerste formeel engagement van de beeldhouwer 
tot een schenking pas verschijnt in een brief van 1928 gericht aan de Franse 
minister voor onderwijs en schone kunsten, Édouard Herriot.2 Van 1926 tot 1928 

had Bourdelle ontwerpschetsen gemaakt voor zijn geambieerde museum voor de 
opeenvolgende Parijse locaties waarover onderhandeld werd. De 
onderhandelingen liepen eerst met de stad Parijs en later met de Franse staat toen 

de locaties die Bourdelle vroeg voor de stad te duur bleken. De verschillende 
ontwerpen combineren moderne blinde baksteenpartijen met motieven uit de 
romaanse of de antieke architectuurgeschiedenis, zodat de architectuur van het 
geplande museum programmatische verwantschappen met Bourdelles sculpturaal 

oeuvre zou vertonen. Globaal gezien modelleert Bourdelle zijn toekomstig museum 
echter op een klassieke museumsituatie met een sequentie van museumzalen 
waarin zijn oeuvre zich kan afwikkelen. De gebouwen op de verschillende 

ontwerpschetsen zijn ook allen voorzien van het opschrift Musée. Bourdelles 
overlijden in februari 1929 bracht echter niet alleen het einde van de 
onderhandelingen met het ministerie met zich mee, maar ook het einde van het 
vooruitzicht op een Bourdelle museum in een daartoe ontworpen en gebouwd 

museumgebouw in Parijs.  
Toen in 1949 een officieel stedelijk Musée Bourdelle geopend werd, betrof 

het echter een museumproject dat de bewaarde ateliers van Bourdelle in de Rue du 

Maine 16 tentoonstelde. Er was geen nieuw Bourdelle museum gebouwd maar een 
nieuwe instelling opgericht die het gebruik van Bourdelles ateliers als 
tentoonstellingsplek continueerde. Na zijn verhuizing naar een andere woning 

verderop in de straat was Bourdelle zijn jarenlange woon  en werkplek immers zelf 
al meer en meer als een representatieve en educatieve plek gaan inrichten, met  

                                                            
2 Lemoine, Antoine Bourdelle: L'oeuvre à demeure. p. 11. 
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5. Overzichtsplan van het Musée Bourdelle na de uitbreiding van 1992 volgens het ont-
werp van Christian de Portzamparc, aangeduid in het rood. 

 3: atelier van Bourdelle; 4: voormalige ateliers; 2: plaasterhal 1961; 1: lobby met nieuwe 
ingang; 5: nieuwe uitbreiding.
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uitgekiende presentaties van zijn eigen werk en van zijn verzameling antiquiteiten 
op een waaier uiteenlopende sokkels. Tussen Bourdelles overlijden in 1929 en de 
opening van het museum in 1949 had in het ateliercomplex bovendien ook al een 

informele museumwerking bestaan. 
 
Een bezoek aan het huidige Musée Bourdelle is echter niet vergelijkbaar met de 

atelier toer die het museum in zijn eerste bestaansjaren aanbood. Het museum 
bestaat vandaag uit een conglomeraat van museumgebouwen waarin de 
toegevoegde museumgebouwen de oorspronkelijke historische gebouwen op de 

site herkaderen. In 1961 werden de al aangehaalde grote sculpturenhal en de 

arcades rond de beeldentuin bijgebouwd volgens een ontwerp van stadsarchitect 
Henri Gautruche, dat overigens in een aantal formele aspecten teruggreep op 
Bourdelles initiële ontwerpschetsen. Een tweede nieuwbouw met tentoonstellings  

en administratieve ruimtes uit 1992 werd ontworpen door Christian de 
Portzamparc. Bij de groei van het museum zijn Bourdelles atelier en zijn historisch 
appartement ingekapseld geraakt, zodat ze zich in het museumbezoek bijna als 
verrassende stijlkamers aandienen. Daarna wordt echter snel duidelijk dat het 

geen historische fragmenten zijn die in het museum gebracht werden, maar dat 
het museum zich rond deze in situ kern ontwikkeld heeft. Het geval is 
exemplarisch voor de manier waarop musealiseringsprocessen bij 

kunstenaarsmusea zich niet beperken tot het klassieke musealiseringstraject 
waarbij fragmenten gede  en recontextualiseerd worden door ze in een 
museumgebouw tentoon te stellen. Het musealiseringsproces bestrijkt er veeleer 
een continuum tussen dit klassieke traject en musealiseringen waarbij op de 

historische site museale kaders geïntroduceerd worden. De gecreëerde museale 
situaties in situ kunnen op hun beurt een historische samenhang bewaren of 
herstellen, of net toch objecten uit hun historisch plaatsverband losmaken terwijl 

ze toch op de site blijven. 
 
3. 
Terwijl deel B de heterogeniteit onder kunstenaarsmusea al gedeeltelijk kan duiden 

als een diversiteit aan mogelijke hybridiseringen van de drie ideaaltypische 
instellingen, belicht dit deel C de bijkomende onregelmatigheid die verband houdt 
met typische ad hoc aspecten in het musealiseringsproces van kunstenaarsmusea. 

Ad hoc aspecten zijn niet alleen vaak bepalend voor het al dan niet tot stand 
komen van een museum voor een bepaalde kunstenaar. De stichtingscontext is 
veelal ook bepalend voor het institutioneel profiel en de concrete vorm die het 

museum aanneemt als het tot stand komt. Dit derde deel thematiseert een voor 
kunstenaarsmusea vaak belangrijke occasionaliteitsfactor die structureel wringt met 
het opzet om kunstenaarsmusea ideaaltypisch te omschrijven. In hoofdstuk C|1 
wordt eerst een typologie van ontstaansscenario’s opgemaakt, met een bespreking 
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van de modaliteiten van een kunstenaarsnalatenschap en van typische 
institutionele en buiten institutionele belangenallianties aan de basis van de 
oprichting van een kunstenaarsmuseum. Hier wordt echter de limiet van de 

methode van de ideaaltypering bereikt: de particulariteiten van de 
stichtingscontext kunnen vaak slechts afdoende belicht worden in analyses voor 
elk geval apart. Hoofdstuk C|2 is daarom opgevat als een opeenvolging van 
casuïstische essays. 
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C| 1. Kleine oprichtingsgeschiedenissen 
 
 

1.1 Concrete erfenis als onzuiver begin van een Museum voor de 
Artistieke Erfenis 
 
De oprichting van een kunstenaarsmuseum gaat nooit vanzelf en is nooit 
vanzelfsprekend. Een persoonlijk museum is niet de gebruikelijke uitkomst van 
een (succesvolle) kunstenaarscarrière of van de afhandeling van de nalatenschap 
van een kunstenaar. Evenmin worden kunstenaarsmusea automatisch opgericht 
op voordracht van een centrale instantie die elk decennium afweegt welke 
kunstenaars een museum verdienen. Het ontstaan van een kunstenaarsmuseum 
vereist steeds actoren die het initiatief nemen om het oprichtingsproces op gang 
te pogen brengen en daarbij buiten de normale gang van zaken te breken. In dit 
proces zullen talrijke andere actoren ingeschakeld moeten worden die hun eigen 
interesses hebben, en zullen meer of minder toevallige contextuele factoren een 
grote rol spelen. Dit oprichtingsproces vanaf de eerste initiatieven tot – in het 
geval van een succesvolle uitkomst – de opening van het museum, kan in het 
beste geval enkele jaren duren, maar verloopt typisch veeleer over meerdere 
generaties. 
 Het oprichten van een kunstenaarsmuseum is het instellen van een 
organisatie die de zorg voor en de publieke ontsluiting van de artistieke erfenis 
van een kunstenaar op zich neemt. Het bewaren en het presenteren van een 
oeuvre in zijn integriteit, het bijhouden van de archieven van de kunstenaar en 
het herdenken van zijn prestatie worden er tot een Publieke Zaak gemaakt voor 
de Nachwelt van de overleden of nog te overlijden kunstenaar.1 De erkenning van 
deze publieke zaak is de vooronderstelling van de oprichting van een officiële 
museuminstelling of een stichting van openbaar nut – een kunstenaarsstichting 
– “voor een kunstenaar”. In die zin betekent het oprichten van een officieel 
kunstenaarsmuseum een symbolische aanvaarding door het publiek –  
vertegenwoordigd door de overheid – van de artistieke erfenis van een 
kunstenaar als erfgoed, als universeel patrimonium.2 De weg naar dergelijke 

                                                            
1 In verband met de notie van ‘Nachwelt’/’postérité’ zie onder meer Edgar Zilsel and Johann Dvorak 
(ed.), Die Geniereligion. Ein kritischer Versuch über das moderne Persönlichkeitsideal, mit einer historischen 
Begründung [1926], 1. ed. (Frankfurt (Main): Suhrkamp, 1990). Nathalie Heinich, La gloire de Van Gogh. 
Essai d'anthropologie de l'admiration, ed. Jean Piel, Critique (Paris: Minuit, 1991). en L'élite artiste : 
excellence et singularité en régime démocratique, Bibliothèque des sciences humaines (Paris: Gallimard, 
2005). 
2 In de mate immers waarin kunst niet werkelijk de toevallige eigenaars (private verzamelaars) 
toebehoort maar wel de hele mensheid toevalt, in diezelfde mate is de Nachwelt immers ook erfgenaam 
van het werk van overleden kunstenaars. Precies dat laatste gegeven maakt dat de manier waarop de 
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institutionele consacrering vertrekt evenwel typisch bij de omgang met de 
concrete erfenis van een kunstenaar door diens directe erfgenamen, van de 
inhoud van zijn atelier tot zijn bibliotheek.3 De kleine geschiedenissen van de 
pogingen van kunstenaars en hun erfgenamen om hun museum te bekomen 
liggen met andere woorden aan de basis van de ‘inschrijving’ van de kunstenaar 
in de grote Kunstgeschiedenis via een persoonlijk museum.  

De aanvaarding van een legaat met het engagement om de oprichting 
van een kunstenaarsmuseum te ondersteunen is dan ook steeds een ad hoc 
beslissing die buiten de reguliere cultuur-politieke beleidskaders valt.4 Dit ad 
hoc-karakter, de eenmalige uitzondering die gemaakt wordt, is steeds voorwerp 
van kritiek en bezorgdheid: waarom krijgt deze kunstenaar een museum en niet 
voor de andere kunstenaars van vergelijkbaar gewicht? Schept dit geen gevaarlijk 
precedent? De overheid gebruikt ter legitimering van deze 
uitzonderingsbeslissing typisch twee argumenten: ten eerste dat het uitzonderlijk 
kunsthistorisch belang van de betreffende kunstenaar een morele plicht met zich 
meebrengt om dit erfgoed te koesteren, en ten tweede dat in de aanvaarding van 
de nalatenschap een niet te missen eenmalige opportuniteit schuilt die in naam van 
het publieke belang (culturele infrastructuur, lokale uitstraling, etc) gegrepen 
moet worden. 

Dit tweede opportuniteitsargument maakt duidelijk hoe de aanbieders 
van een legaat een hefboom in handen hebben waarmee ze tegenprestaties van 
overheden of museuminstellingen kunnen bekomen. Deze hefboom 
manifesteert zich ook in de formuleringen van een voorwaardelijkheid in 
testamenten van kunstenaars van Turner tot Clyfford Still.5 De voorbeelden zijn 

                                                                                                                                             
feitelijke erfgenamen van een kunstenaar met hun erfenis omspringen ook vaak bekritiseerd wordt in 
naam van het publiek belang – bijvoorbeeld wanneer de erfgenamen hun geërfde collectie door 
‘uitverkoop’ laten versplinteren of wanneer ze het werk en de archieven te veel zouden afschermen. 
Erven brengt behalve rechten immers ook vooral plichten met zich mee, en a fortiori wanneer het 
‘erfgoed’ betreft. 
3 Zie ook ‘Part 1: Museums and the sculptor’s legacy’  en de inleidende bemerkingen hierbij over “the 
complex challenges involved in transmitting a sculptor’s work into the public institutional realm” in 
Christopher R. Marshall, Sculpture and the museum, Subject/object : new studies in sculpture (Farnham, 
Surrey; Burlington, VT: Ashgate, 2011). pp. 13-92 en pp. 5-7 respectievelijk. 
4 In dat verband heeft Elizabeth Buck bijvoorbeeld in haar doctorale dissertatie onderzocht “how the 
foundation of the Musée Moreau directly challenged the state's museological authority”, Elizabeth Gray 
Buck, "Spectacular performances: art, the artist and the audience at the Musée Gustave Moreau, the 
Musée Rodin, and the Musée Jean-Jacques Henner" (University of North Carolina, 1999). 
5 Gustave Moreau : “Je lègue ma maison sise 14 rue de La Rochefoucauld avec tout ce qu’elle contient à 
cette condition expresse de garder toujours (…) cette collection, en lui conservant ce caractère 
d’ensemble (…)”.Clyfford Still neemt als vierde artikel in zijn testament een dubbele voorwaarde op 
voor de stad die zijn gigantische oeuvre-collectie wil ontvangen: “I give and bequeath all the remaining 
works of art executed by me in my collection to an American city that will agree to build or assign and 
maintain permanent quarters exclusively for these works of art and assure their physical survival with the 
explicit requirement that none of these works of art will be sold, given, or exchanged but are to be 
retained in the place described above exclusively assigned to them in perpetuity for exhibition and 
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legio en beperken zich niet tot kunstenaarslegaten maar ook tot legaten van 
bijvoorbeeld kunstverzamelaars. Een uitgesproken voorbeeld van het strategisch 
gebruik van een voorwaardelijke schenking als ‘machtarm’ is de manier waarop 
Henry Moore in de jaren ’60 zijn toegezegde nalatenschap aan de Toronto Art 
Gallery als troef gebruikte in zijn onderhandelingen met de Tate Gallery in 
Londen.6  
 
De consacrering van een kunstenaar binnen de kunstwereld en de oprichting van 
diens kunstenaarsmuseum staan niet volledig los van elkaar, maar de verhouding 
ertussen verschilt sterk van geval tot geval en de dynamieken ertussen zijn 
complexer dan op het eerste gezicht lijkt. Er bestaan gevallen waar bij het 
overlijden van een reeds geconsacreerde kunstenaar bij erfgenamen en publieke 
actoren een project ontwikkeld wordt om het nagelaten werk en de archieven 
via een publieke inrichting te ontsluiten – al dan niet ook al voorbereid door de 
kunstenaar zelf. Sommige prominente kunstenaars slagen er al bij leven in om 
een museum ‘te krijgen’ waar hun nalatenschap in terecht zal komen. Maar dit 
zijn slechts twee van de mogelijke verhoudingen tussen kunstenaarsmusea, 
consacrering en erfenis.  

In La Gloire de Van Gogh – Essai d’anthropologie de l’admiration beschrijft 
Nathalie Heinich immers ook het Van Gogh-effect waarin een heel andere 
verhouding tussen erfenis en consacrering centraal staat. De dynamiek don/dette 
– gift en schuld – die bij erfenissen steeds in het spel is, neemt in het Van Gogh-
effect een extreme vorm aan. Heinich vertrekt van een sociologische analyse van 
het verloop van de postume receptie van Vincent Van Gogh tussen zijn 
overlijden als onbekende en niet-erkende kunstenaar in Auvers-sur-Oise in 1890 
en de tentoonstellingen in Amsterdam en Otterlo honderd jaar later ter 
herdenking van zijn sterfjaar. In de loop van die eeuw groeide het lot van Van 
Gogh uit tot de belangrijkste moderne kunstenaarslegende. Heinich laat zien 
hoe in de totstandkoming van die legende de opeenvolgende herinterpretaties 
van het belang van Van Gogh cruciaal geweest zijn omdat ze tot de sanctificatie 
van Van Gogh leidden: eens Van Goghs oeuvre postuum kritische bijval vindt, 
krijgt het uitblijven van erkenning tijdens Van Goghs leven de betekenis van een 
miskenning van zijn werk, en via het motief van de opoffering wordt Van Gogh 
een martelaar zodat de verering vervolgens van zijn werk naar zijn persoon kan 
                                                                                                                                             
study.” Geneviève Lacambre, Maison d'artiste, maison-musée : l'exemple de Gustave Moreau : catalogue, 
Dossiers du Musée d'Orsay ; 12 (Paris: Ministère de la culture et de la communication, Éditions de la 
Réunion des musées nationaux, 1987). pp. 47-48. Sylvia Hochfield, "Revealing the Hidden Clyfford 
Still," ARTnews 2009. Online artikel geconsulteerd op 01.04.2013.  
6 Zie Sarah Stanners, "Adopting Moore and modernity in Toronto: controversy, reputation and 
intervention on display," in Sculpture and the museum, ed. Christopher R. Marshall (Farnham, Surrey; 
Burlington, VT: Ashgate, 2011). 
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verschuiven. Van Goghs oeuvre wordt nu een extreem gewaardeerde gift 
vanwege Van Gogh die een onrecht inhoudt ten aanzien van zijn persoon. Van 
Gogh kreeg immers nooit de ‘verdiende’ waardering, en dat onrecht wordt door 
allerlei restitutievormen gepoogd recht te zetten. Als restitutievormen ziet 
Heinich de aankoop van Van Goghs werk tegen exorbitante prijzen, maar ook 
de pelgrimage naar zijn werk en naar zijn lichaam. De oprichting van Van Gogh-
musea en -gedenkplekken is het correlaat van die laatste twee restitutievormen. 
Over de effectiviteit van deze restitutiepogingen merkt Heinich nog op dat elke 
poging tot restitutie vergeefs is, gezien ze voor Van Gogh steeds te laat komen. 
Elke vorm van Van Gogh-verering maakt de kloof tussen de actuele grootte en 
het historische gebrek aan erkenning, en dus het ‘onrecht’, zelfs alleen maar 
groter zodat er steeds meer recht te zetten valt. 

Hoe het ook zij, de oprichting van een kunstenaarsmuseum veronderstelt minstens 
een erkenning van het belang van het oeuvre binnen de officiële kunstwereld (en dan 
voornamelijk ‘het museum’). Wanneer de betreffende kunstenaar als ‘grand 
singulier’ – held, heilige, genie – vereerd wordt, en op die manier een belang 
krijgt dat de institutie van de kunst overstijgt, ontstaat een bijkomende 
mobiliserende sociale dynamiek ten gunste van de oprichting van een 
kunstenaarsmuseum. De oprichting van het Van Gogh Museum in Amsterdam, 
de institutionalisering van de Auberge Ravoux in Auvers-sur-Oise als 
gedenkplek en de reconstructie van het Maison Jaune in Arles zijn allen niet het 
rechtstreekse gevolg van Van Goghs erkenning binnen de kunstwereld, maar ze 
hebben deze (vertraagde) erkenning wel als voorwaarde.  

 
 

1.2 Voorwaarden en actoren bij de oprichting van 
kunstenaarsmusea 
 
Voorwaarden 
 
De oprichting van een kunstenaarsmuseum bestaat in stricte zin in het oprichten 
van een institutionele organisatie die zich – onder meer – tot opdracht stelt om een 
kunstenaarsmuseum open te houden. Deze institutionele structuur voorziet een 
werkingsfinanciering, een institutionele taakverdeling, en een 
opdrachtomschrijving en een naam die deze instelling tot kunstenaarsmuseum 
maken. Op uitzonderlijke private, al dan niet commerciële, initiatieven en 
informeel toegankelijk gestelde ateliers of nalatenschappen na, zijn er twee grote 
institutionele formats om een kunstenaarsmuseum op te richten. Een eerste is 
het officieel museum gedragen door een nationale, stedelijke of andere overheid. 
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Een tweede belangrijk mogelijk institutioneel format is een kunstenaarsstichting als 
bijzondere variant van de stichting van openbaar nut.7 

Behalve deze institutionele structuren zijn nog een viertal elementen van 
vitaal belang. Ten eerste moet de nieuwe instelling over een noemenswaardige 
collectie kunnen beschikken, in de eerste plaats een collectie tentoon te stellen 
materiaal – werk, memorabilia, documenten – maar ook archief- en 
documentatiemateriaal voor de onderzoekswerking van de instelling. De 
totstandkoming van de meeste kunstenaarsmusea begint bij het bestaan van een 
collectie, hetzij werk dat bijeengebleven is in de nalatenschap van de kunstenaar, 
hetzij een verzameling die door private of publieke verzamelaars bijeengezameld 
is. Aangezien de oriëntatie van deze collectie meestal al bij de oprichting van het 
museum bekend is, zal de voorhanden collectie veelal ook het profiel van het 
nieuwe museum bepalen. Met een collectie die alleen uit de ingerichte woon-en-
werkplek bestaat, zal typisch een heel andere instelling gevormd kunnen worden 
dan wanneer voornamelijk een verzameling werk voorhanden is. Niet elke 
intacte werkplek heeft dan weer een even groot documentair of artistiek belang. 
De kwaliteit, de volledigheid en de omvang van de werkcollectie zullen ook van 
doorslaggevend belang zijn voor de levensvatbaarheid en de 
tentoonstellingspolitiek van een toekomstig museum. 
 Ten tweede moet een nieuw kunstenaarsmuseum zich van de nodige 
institutionele erkenning kunnen verzekeren. Dit houdt ten eerste in dat het 
kunstenaarsmuseum zich conformeert aan de principiële en professionele 
normen van de museumwereld (publieke toegankelijkheid, 
wetenschappelijkheid) die de toezichthoudende overheden en ICOM 
formuleren. Ten tweede zal een kunstenaarsmuseum ook geloofwaardigheid 
willen vinden voor zijn werk bij zowel andere gevestigde musea en bij 
autoriteiten met betrekking tot de gegeven kunstenaar (onderzoekers, critici, 
erven). 

Ten derde heeft de instelling een eigen locatie nodig, een standplek maar 
ook een gebouw dat de verschillende activiteiten van het museum kan 
accommoderen en het museum een publiek gezicht kan geven. Gegeven het 
belang van de keuze van de standplek voor de mate waarin het 
kunstenaarsmuseum een sterker memoriaal dan wel museaal karakter zal krijgen, 
hangt deze keuze ook samen met de institutionele profilering van het museum, 
                                                            
7 Stichtingen moeten een openbaar nut dienen, en moeten hun werking in principe eeuwig zelf kunnen 
fincieren met (de opbrengsten van) het ingebrachte kapitaal. Sommige kunstenaarsstichtingen zoals de 
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts vullen dit openbaar nut bijkomend in met bijvoorbeld een 
beursprogramma voor kunstenaars, de meeste definiëren dit openbaar nut echter als niets anders dan 
de zorg voor de nalatenschap van de kunstenaar en de stimulering van de bekendheid en het onderzoek 
van het leven en werk van de betrokken kunstenaar. 
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hoewel ook hier veelal omgekeerd de locatie voor het museum het instituut mee 
zal vormgeven. De beschikbaarheid van de woning en de werkplek van de 
kunstenaar kan bijvoorbeeld van doorslaggevend belang zijn voor de vorm die 
dit museum zal aannemen. De locatie van het toekomstig museum kan ook de 
inzet zijn van onderhandelingen met eventuele partners in het museumproject. 
Dat het belang van de locatie niet te verwaarlozen valt, mag blijken uit de 
inschatting van Claire Maingon dat het falen van het museum voor de 
beeldhouwer François Pompon te wijten is aan het feit dat Pompon wel een 
oeuvre naliet, maar geen eigen (werk)plek.8 Zo kon de collectie, inclusief een 
reconstructie van het atelier van de kunstenaar, in 1934 onderdak vinden in het 
Parijse Muséum d’Histoire Naturelle, waar het echter een aberratie was die in 
1939 opgeruimd werd. 

Tenslotte vereist het stichten van een kunstenaarsmuseum belangrijke 
financiële middelen zowel voor de opstart van het museum als voor de lopende 
werking in de toekomst. Hoewel een openbare museuminstelling in theorie 
eenvoudig via overheidsmiddelen gefinancierd kan worden, en een 
(kunstenaars)stichting zijn activiteiten per definitie ‘eeuwig’ met de opbrengsten 
van de initieel ingebrachte fondsen moet kunnen financieren, steunt de 
financiering van kunstenaarsmusea in de praktijk veeleer op meerdere pijlers. 
Vaak worden daarbij ook privaat-publieke allianties aangegaan. Bijvoorbeeld kan 
de collectie eigendom zijn van een stichting, een private verzamelaar of een 
bank terwijl het museumgebouw in bruikleen gegeven is door een andere 
overheid, lokale bank of bedrijf. Zo wordt het Felix Nussbaum-museum 
gedragen door de stad Osnabrück, maar om het door Daniel Libeskind 
ontworpen Felix-Nussbaum-Haus te kunnen financieren verkocht de stad haar 
Nussbaum-collectie in 1994 aan de Niedersächsische Sparkassenstiftung, die de 
collectie vervolgens in bruikleen teruggaf aan het museum. De stichting 
Collezione Burri kreeg omgekeerd voor honderd jaar het Palazzo Albizzini in 
Citta di Castello in bruikleen van de eigenaar Cassa di Risparmio di Città di 
Castello. Bij een andere mogelijke transactie voorziet een overheid het 
museumgebouw in ruil voor de eigendom van een collectie werk en de rechten 
op het oeuvre van de kunstenaar die de museumwerking in de toekomst moeten 
financieren. De Franse staat werd bijvoorbeeld eigenaar van de rechten op 
Rodins werk en kon het Rodin-museum mede financieren door bijkomende 
bronzen te gieten van enkele van Rodins werken en deze te verkopen. 

                                                            
8 “Il apparaît en définitive que l’absence d’un lieu légué par l’artiste en même temps que son œuvre soit 
à l’origine de l’échec du musée Pompon.” Claire Maingon, "Le Musée Pompon, un musée éphémère de 
sculpture française dans les années 1930: analyse d'un échec," in De nouveaux modèles de musées? 
Formes et enjeux des créations et rénovations de musées en Europe XIXe-XXIe siècles, ed. Anne-Solène 
Rolland and Hanna Murauskaya (Paris: L'Harmattan, 2008). p. 149. 
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De financiële repercussies van erfenistaksen en van de impact van het 
op de markt brengen van het werk uit de nalatenschap zijn doorgaans 
belangrijker puzzelstukken in het financieringsproject van een 
kunstenaarsmuseum dan de auteursrechten op een oeuvre. De successierechten 
die op erfenissen betaald moeten worden hebben verschillende effecten op het 
oprichten van een kunstenaarsmuseum op basis van een nalatenschap. Enerzijds 
is in verschillende landen het oprichten van stichtingen en het maken van 
schenkingen een interessante successiefiscale regeling.9 Anderzijds kunnen in 
sommige landen successierechten ook met kunst ‘betaald’ worden. Met de dation 
Picasso ligt dergelijke successiefiscale regeling in Frankrijk aan de basis van het 
Musée National Picasso.  

De verschillende schenkingen bij de oprichting van het Roger 
Raveelmuseum in 1995 werpen een licht op de interacties tussen schenkingen, 
legaten en ruiloperaties die aan de basis van een kunstenaarsmuseum kunnen 
liggen. Raveel droeg initieel een verzameling van een tweehonderdvijftigtal 
schilderijen en een vijfhonderdtal tekeningen over aan de Stichting Roger Raveel 
en aan de verschillende betrokken overheden (de Vlaamse Gemeenschap, de 
provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Zulte). De overheden stelden daar 
de bouwkost en de opstartkost van het museum tegenover. Behalve de 
specifieke schenkingen die Raveel moest doen aan de gemeente en de provincie 
in ruil voor en ten belope van de investeringen die deze overheden deden in de 
oprichting van het museum, deed Raveel daarbij nog twee schenkingen. Ten 
eerste is er de hoofdschenking aan de Stichting die bij legaat zou gebeuren. Ten 
tweede zijn er de successierechten die Raveel daarop zou moeten betalen, en die 
betaald werden via een schenking aan de Vlaamse overheid. De hoofdschenking 
heeft een drieledige structuur: “een onvervreemdbaar gedeelte, een 
vervreemdbaar gedeelte voor schenking aan musea en een vervreemdbaar 
gedeelte voor verkoop aan musea en particulieren om de werking van de 
stichting te verzekeren.”10 

Dat bij de oprichting van kunstenaarsstichtingen ook een speculatieve 
logica kan spelen blijkt uit ook het voorbeeld van het Warhol-museum. De 
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts werd opgericht in 1987, in 
uitvoering van Warhols testament dat de oprichting van een foundation “for the 
advancement of the visual arts” stipuleerde. De Foundation vult zijn 

                                                            
9 Zeker in de Verenigde Staten blijkt de proliferatie van ‘artists’ foundations’ in grote mate het gevolg 
van de fiscale voordelen die ermee verbonden zijn. Zie ‘Ralph Lerner on Art Law’ in: Magda Salvesen 
and Diane Cousineau, eds., Artists' Estates. Reputations in Trust (New Brunswick / New Yersey / London: 
Rutgers University Press, 2005). pp. 329-335 en Barbara Hoffmann and e.a., A Visual Artist's Guide to 
Estate Planning  (Colorado Springs: Marie Walsh Sharpe Art Foundation e.a., 1998). 
10 Carlos Alleene, Een verschrikkelijk mooi leven, 2 vols. (Deinze: De Muyter, 2006). p. 656. 
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maatschappelijke opdracht enerzijds in met een beursprogramma voor jonge 
kunstenaars en anderzijds met allerlei initiatieven om Warhols artistieke erfenis 
te bewaren en te verspreiden, onder andere als stichtend partner van het Andy 
Warhol Museum in Pittsburgh. Om haar eigen werking en de geldbeurzen te 
kunnen financieren stelde de stichting een verkoopsritme van Warhols werk op 
dat een vaste jaarlijkse opbrengst moet garanderen (andere inkomsten haalt de 
Foundation uit reproductierechten). Interessant hierbij is de opmerking van een 
criticus in Frieze over de impact op dit financieringsmechanisme van de grote 
schenking van Warhols vanwege de Foundation aan het Andy Warhol Museum: 
het uit het verkoopscircuit houden van deze grote collectie kan enerzijds de 
financieringsmogelijkheden van de Foundation bedreigen, maar kan anderzijds 
ook een instorting van de Warhol-markt vermijden, en door schaarste te creëren 
kan de schenking zelfs de prijzen de hoogte injagen zodat de Foundation met 
kleinere verkopen haar financiering al kan verzekeren.11 In het algemeen kan de 
transfer van een belangrijk aandeel van de nalatenschap naar een museale 
collectie voor erfgenamen en stichtingen een manier zijn om de schaarste van 
het werk op de kunstmarkt te behouden zodat de prijzen waartegen de rest van 
de nalatenschap verkocht wordt, niet kelderen. 
 
Actoren 
 
Enkele actoren komen onmiddellijk in beeld als sleutelfiguren in de oprichting 
van een kunstenaarsmuseum: de kunstenaar, zijn of haar partner en andere erfgenamen 
en (lokale) politici. Het initiatief tot de oprichting kan van elk van hen uitgaan, 
maar ook van talrijke andere actoren. Vaak spelen bewonderaars, verzamelaars en 
vrienden-comités een grote rol. Ze dragen met bruiklenen, schenkingen of andere 
initiatieven bij aan de groei van de museumcollectie, soms richten zij zelfs het 
kunstenaarsmuseum op. Met gevestigde instellingen – reeds bestaande museum- of 
archiefinstellingen, stichtingen, kunstscholen, universiteiten – kan een 
samenwerking opgezet worden. Zij kunnen actief bijdragen aan de nieuwe 
museumwerking, als koepelinstelling functioneren of via de samenwerking de 
nodige institutionele credibiliteit verzekeren. Prominente critici of curatoren die met 
de kunstenaar bevriend waren, of specialist van het werk zijn, kunnen als 
gangmaker voor het nieuwe museum optreden. Vaak nemen ze ook een functie 
op in het museum – Germano Celant werd de eerste hoofdcurator van de 
Fondazione Vedova in Venetië, Pontus Hultén de eerste directeur van het 
Tinguely Museum in Basel. Andere sleutelactoren zijn dichte medewerkers van de 
kunstenaar zoals voormalige galeriehouders, atelierassistenten en secretarissen. Ze 

                                                            
11 Allan Schwartzman, "The Andy Warhol Museum," Frieze, no. 16 (1994). 
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kennen het werk en de organisatie van de nalatenschap typisch van binnenuit, 
vaak worden zij in de staf van de nieuwe stichting of het nieuwe museum 
opgenomen. Als mecenas kunnen privé-personen en bedrijven optreden.  
 
 
 

1.3 Vier typische stichtingsscenario’s 
 
De vier stichtingsscenario’s die hier voorgesteld worden zijn reeds idealiseringen. 
Werkelijke stichtingsprocessen zijn vaak complexer en afhankelijk van allerlei 
toevalligheden en opportuniteiten. Bovendien is in werkelijkheid meestal sprake 
van een combinatie van verschillende van de hier radicaal onderscheiden 
scenario’s, zoals ook blijkt uit het feit dat sommige voorbeelden bij verschillende 
scenario’s aangehaald worden. De vier onderstaande scenario’s worden op gang 
gebracht op initiatief van de kunstenaar zelf in het ene extreme geval, of op 
initiatief van bewonderaars of andere actoren lang na het overlijden van de 
kunstenaar in het andere. Merk op dat de keuze voor de oprichting van een 
kunstenaarsmuseum – volgens een van de vier hierna besproken scenario’s – 
slechts één van meerdere strategische opties is die kunstenaars of erfgenamen 
soms gelijktijdig kiezen. Kunstenaars kunnen de opname van enkele van hun 
werken of zelfs een representatieve selectie uit hun oeuvre in belangrijke 
museumcollecties bewerkstelligen, of ze kunnen een stichting oprichten die hun 
reputatie blijft verdedigen bijvoorbeeld door regelmatig 
overzichtstentoonstellingen te (helpen) organiseren en de archieven te beheren, 
maar zonder dat deze stichting noodzakelijk ook als kunstenaarsmuseum werkt. 
Enkele voorbeelden van stichtingen die geen kunstenaarsmusea oprichten, zijn 
de Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman, de Fondation Alberto et 
Annette Giacometti of de Roy Lichtenstein Foundation. 
 
 

Scenario een: regie van de kunstenaar 
Musée Gustave Moreau (Parijs), Musée Bourdelle (Parijs), Emil Nolde Museum 
(Seebüll), Dali Theatre Museum (Figueres), Musée Picasso Antibes (Antibes), 
Fundacio Miró (Barcelona), Fondation Vasarely (Aix-en-Provence), Atelier 
Brancusi (Parijs), 101 Spring Street, Mansana de Chinati en Chinati Foundation 
(New York, Marfa), Roger Raveelmuseum (Machelen-aan-de-Leie), Panamarenko-
huismuseum (Antwerpen) 
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Bij het eerste stichtingsscenario heeft de kunstenaar de regie over de oprichting 
van zijn of haar museum zelf in handen. Het kan gaan om het inrichten van de 
eigen woon-en werkplek of een andere toonplek als een pre-museum, of het 
initiëren van de oprichting van een publieke museuminstelling. Daarbij kan 
telkens het museum al opgericht zijn bij leven van de kunstenaar, of kan de 
oprichting slechts voorbereid zijn en na de dood van de kunstenaar gerealiseerd 
worden. Daarom moeten tot dit scenario ook ook de gevallen gerekend worden 
waarbij de kunstenaar een postume museumoprichting verregaand 
voorbereidde, vaak verzekerd door een gedetailleerd testament dat de werkelijke 
oprichting van het kunstenaarsmuseum in de handen van een door de 
kunstenaar gekozen testamentair uitvoerder legt. Kunstenaars vatten het project 
van een eigen museum typisch pas op in een gevorderde levensfase, maar hun 
auto-musealisering ligt slechts in het verlengde van het beheer van de eigen 
productie als een oeuvre, de controle over de eigen beeldvorming en andere 
strategische bekommernissen die bij het innemen van de institutionele positie 
van het kunstenaarschap komen kijken.  

In dit scenario is typisch ruimschoots materiaal – huis/studio, werk, 
archieven – beschikbaar om een museum mee op te richten. Kunstenaars die de 
oprichting van een eigen museum voorbereiden zorgen er meestal zelf voor dat 
ze over een verzameling werk (blijven) beschikken die representatief kan zijn 
voor hun oeuvre (of althans: een collectie die hun werk kan representeren zoals 
zij dat zelf willen). Daartoe houden ze idealiter werken uit de verschillende 
periodes en media bij en kopen soms op een gegeven moment ouder werk terug 
voor hun eigen oeuvre-verzameling (J.M.W.Turner en Emil Nolde 
bijvoorbeeld). Er zijn echter ook voorbeelden van kunstenaarsmusea die op 
initiatief van de kunstenaar opgericht worden zonder enige aandacht voor een 
gearticuleerd oeuvre-overzicht, zoals bij Panamarenko’s schenking van zijn 
atelier inclusief inhoud in de Antwerpse Biekorfstraat ter musealisering door het 
M HKA. 

Het kunstenaarsmuseum – in het huis of de werkplek van de 
kunstenaar, of in een aparte locatie – kan in dit scenario het statuut van het 
finale statement van de kunstenaar krijgen: niet zozeer het statuut van het laatste 
grote werk binnen het oeuvre, maar van een geautoriseerde presentatie van het 
hele artistiek project van de kunstenaar, dat is, van het oeuvre zelf. Het museum 
dat doorgaans een moment van controleverlies voor de kunstenaar-auteur 
betekent, wordt hier in het werk getrokken en ingezet als medium om het 
auteurschap te consolideren of uit te breiden. In de meest doorgedreven 
gevallen zorgt de kunstenaar niet alleen voor een museumcollectie – eigen 
werken en archiefdocumenten, eventueel een persoonlijke verzameling van 
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andere kunst die als referenties gelden – maar ook voor een museale opstelling 
en soms zelfs voor notities of publicaties die het eigen werk toelichten. De 
kunstenaar wordt hier behalve kunstenaar ook curator en eventueel ook architect van zijn 
eigen museum. 
 

Scenario twee: initiatief van de erfgenamen 
Permekemuseum (Jabbeke), Van Gogh Museum (Amsterdam), Jean Tinguely 
Museum (Basel), Musée National Picasso Paris (Parijs), Museo Picasso (Malaga), 
Andy Warhol Museum (Pittsburgh), Francis Bacon Studio in Hugh Lane Gallery 
(Dublin), Museo en Casa Morandi (Bologna), Felix-Nussbaum-Haus 
(Osnabrück) 

 
Een kunstenaarsmuseum kan ook, zonder dat de kunstenaar dit zelf 
voorbereidde, op initiatief van de erfgenamen opgericht worden. De partners, 
kinderen of andere verwanten zijn vaak zowel begunstigden van een 
nalatenschap als uitvoerders van het testament van de overleden kunstenaar. Zij 
brengen de vaak slechts algemeen geformuleerde wil van de kunstenaar in 
uitvoering in tal van concrete beslissingen. Als de kunstenaar geen 
wilsbeschikking naliet ligt de valorisatie van zijn nalatenschap volledig in handen 
van de erfgenamen. 

Erfgenamen kunnen snel na het overlijden van de kunstenaar of pas 
veel later het plan opvatten om met die nalatenschap een kunstenaarsmuseum te  
proberen oprichten. Soms kan de oprichting van een kunstenaarsmuseum al 
onmiddellijk volgen uit de betaling van successierechten aan de overheid. Het 
Musée National Picasso Paris bijvoorbeeld is gebaseerd op de collectie die de 
Franse overheid bekwam bij een regeling van de successierechten die Picasso’s 
erfgenamen moesten betalen op diens erfenis na zijn overlijden in 1973. Het 
Franse regeling van de dation maakte het mogelijk dat de staat uit de nagelaten 
werken haar toekomstige collectie voor het nationale Picasso-museum kon 
selecteren. Vaak zijn publieke kunstenaarsmusea echter niet gebaseerd op een 
direct legaat of schenking van een kunstenaar aan een publieke instantie, maar 
op legaten en schenkingen van de partner, kinderen, broers of zussen die eerder 
erfgenaam van de kunstenaar waren. Na het overlijden van Picasso’s echtgenote 
Jacqueline ontving het Picasso-museum in 1990 bijvoorbeeld een tweede dation. 
Het Museo Picasso Málaga werd in 1993 dan weer geopend door de stichting 
Fundación Museo Picasso Málaga. Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso waarin 
een schoondochter en kleinzoon van de kunstenaar hun Picasso-collecties onder 
brachten. 
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Een eerste uitdaging bij dit scenario ligt doorgaans in de zoektocht naar 
de noodzakelijke partners om het museum mee op te richten en te dragen: veelal 
lokale overheden, institutionele partners zoals museuminstellingen, en private 
sponsors. Van elk van hen kunnen ook initiatieven uitgaan, en vanzelfsprekend 
zijn persoonlijke netwerken vaak van groot belang voor de totstandkoming van 
deze allianties. Een tweede uitdaging vormt in dit scenario vaak het aanvullen 
van het beschikbare fonds werken uit de nalatenschap tot een evenwichtige 
oeuvre-verzameling. De beschikbare collectie werken is in dit geval immers vaak 
eerder het resultaat van toevalligheden, en bevat typisch veel jeugd- en laat werk. 
Anderzijds geldt dit oprichtingsscenario vaak nog als een oprichting ‘uit eerste 
hand’ waarbij de integriteit van de nalatenschap als historisch document nog 
groot is. Het huis van de kunstenaar is bijvoorbeeld veelal verder door de familie 
bewoond geweest, maar een ingrijpende herbestemming heeft zelden 
plaatsgevonden, zodat een musealisering van het huis tot huismuseum, een 
archivering van de atelierinhoud of een transfer van het atelier naar een museum 
opties kunnen zijn. 

 
Scenario drie: institutionele afsplitsingen 
Musée Ingres (Voormalig Musée de peinture, Montauban), Cy Twombly Gallery 
(The Menil Collection, Houston), Museo Morandi (MAMbo, Bologna), Felix-
Nussbaum-Haus (Kulturgeschichtliches Museum, Osnabrück), Musée Magritte 
Museum (KMSKB, Brussel), Broodthaerskabinet (S.M.A.K., Gent) 
 

Terwijl in de vorige twee scenario’s materiaal voorhanden is en de oprichting 
van een kunstenaarsmuseum er voornamelijk in bestaat om rondom dat 
materiaal een institutionele structuur op te zetten, of deze verzamelingen 
(desgevallend met inbegrip van de woning van de kunstenaar) als satelliet aan 
een bestaande instelling vast te haken, is bij het derde scenario het omgekeerde 
het geval.12 Dit stichtingsscenario veronderstelt dat zich binnen een gevestigde 
instelling in een eerste fase een belangrijke aanwezigheid van werk van de 
betreffende kunstenaar opbouwt. De kunstenaar vormt dan een zwaartepunt in 

                                                            
12 Bemerk dat bestaande kunstenaarsmusea soms ook als moederinstelling gaan dienen die nieuwe 
kunstenaarslegaten ontvangt, waarbij ze hun exclusieve monografische focus verliezen. Dit blijkt in het 
bijzonder het geval voor legaten van eveneens ‘lokale’ kunstenaars. Het Musée Matisse Le Cateau 
Cambrésis exposeert bijvoorbeeld behalve de belangrijke Matisse-collectie ook een collectie werk 
geschonken door de eveneens uit Le Cateau afkomstige Auguste Herbin; het Musée Picasso-Antibes 
heeft ook een zaal met werk van het eveneens in Antibes werkzame kunstenaarskoppel Hans Hartung 
en Anna-Eva Bergman; ook het Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück heeft een Friedrich-Vordemberge-
Gildewart-Raum ingericht met werk van de net als Nussbaum in de stad geboren constructivistische 
kunstenaar. Een andere variant verschijnt bij de Emil Nolde Stiftung: het oorspronkelijk in de 
gemusealiseerde woning van de kunstenaar in Seebüll gevestigde museum opende in 2007 een tweede 
locatie in het centrum van Berlijn: de ‘Nolde Stiftung Seebüll – Dependance Berlin’.  
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de collectievorming, niet zelden omwille van een biografische band tussen de 
stad waar het museum gevestigd is en de kunstenaar in het geval van publieke 
musea, of in het geval van private verzamelingen omdat de verzamelaars het 
werk van een kunstenaar volgden.13 Vaak echter is het opnieuw door legaten dat 
museumcollecties over een substantieel monografisch corpus kwamen te 
beschikken. De oprichting van een kunstenaarsmuseum gebeurt in dit scenario 
vervolgens niet zozeer door een museuminstelling op te richten – de eerste 
institutionele omkadering heeft al plaatsgevonden – maar door vanuit de 
bestaande instelling een monografische dochterinstelling ‘af te splitsen’ die nu 
ook de naam van de kunstenaar voert. Dit betreft niet altijd een echte afsplitsing 
waarbij een autonome instelling wordt opgericht. Het Museo Morandi heeft 
bijvoorbeeld wel een eigen naam en het is ingericht in museumzalen op een 
aparte locatie, maar het bestaat niet als een aparte instelling los van het Museo 
d’Arte Moderna di Bologna. In elk geval zet het moedermuseum haar 
monografische collectiebestand als een troef in de etalage door het een eigen 
gezicht te geven, een eigen naam en vaak ook een eigen museumgebouw. 

Voor dergelijke gedeeltelijke losweking uit de moedercollectie zijn 
meestal verschillende motivaties. Soms wordt de monografische deelcollectie te 
groot om nog als onderdeel van een permanente presentatie te kunnen 
presenteren en laat een monografische dependance toe om de monografische 
deelcollectie in haar breedte te kunnen presenteren – de Magritte-collectie van 
de KMSKB is hiervan een voorbeeld. Behalve ‘intrinsieke’ motivaties speelt 
vaak ook de managementlogica van musea waarbij de mobiliserende kracht van 
een klinkende auteursnaam verzilverd wordt. Hetzelfde werk dat anders tussen 
de rest van de collectie en de tijdelijke tentoonstellingen ‘verdwijnt’ kan dan, 
zeker wanneer het een grote naam betreft, vaak veel meer bezoekers aantrekken, 

                                                            
13 Daniel Sherman heeft de lokale factor bij de motivering van een museaal collectiebeleid ook 
beschreven in zijn historiografie van de negentiende-eeuwse Franse provinciale musea, in het bijzonder 
in hoofdstuk 6 van Daniel J. Sherman, Worthy monuments : art museums and the politics of culture in 
nineteenth-century France  (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989). “Although purchases of 
contemporary paintings often occasioned disputes of a political or an aesthetic kind, supporters of 
exhibition purchases and proponents of acquisition funds could agree in one area: acknowledged 
masterpieces by native sons or (very rarely, notably Rosa Bonheur in Bordeaux) daughters. The search 
for such objects, indeed, exemplified a gradual process through which individual museums were 
defining their own characters;” pp. 202-3. Sherman haalt aan hoe Marseille bijzondere aandacht schonk 
aan Pierre Puget, hoe het museum van Dijon al bij leven werk bestelde van François Rude en hoe het 
postuum poogde “to reconstruct the artist’s career as fully as possible” p. 205. Bordeaux trachtte 
Delacroix te verzamelen, Géricault krijgt in Rouen een eigen zaal: “Though the city’s acquisitions of 
Géricault went back to the 1860s, they received a special impetus in 1901 when the curator, Gaston Le 
Breton, a distinguished amateur in the Joliet mold, decided to devote a separate gallery to Géricault’s 
works. Because Géricault produced only a small number of major canvases during his brief life (1791-
1824), the city often had to settle for drawings or small oil sketches. But in 1908 it was able to acquire 
an important small oil painting, Officer of the Imperial Guards Charging.” p. 205. 
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en ook andere sponsors, bruikleengevers en schenkers kunnen soms voor het 
nieuwe museum gemobiliseerd worden. Vaak zijn eerder toevallige 
opportuniteiten of katalysatoren zoals een bijkomende verwerving of legaat de 
aanleiding voor deze operaties. Het nieuwe kunstenaarsmuseum profiteert in dit 
scenario van het institutioneel elan van het moedermuseum en meestal ook van 
de inbedding in een groter organisatorisch geheel. 
 

Scenario vier:  onafhankelijke initiatieven 
Rubenshuis (Antwerpen), Maison Van Gogh/la maison du Marais à Cuesmes 
(Cuesmes), Sterfhuis van Van Gogh (Auvers-sur-Oise), Magritte-huismuseum 
(Jette), Ensorhuis (Oostende), Kunstmuseum Pablo Picasso Münster (Münster), 
Nakamura Keith Haring Collection (Kobuchizawa, Japan), Ernst Barlach Haus 
(Hamburg), Jheronimus Bosch Art Center (Den Bosch) 

 
Ten vierde worden kunstenaarsmusea ook opgericht door initiatieven van 
onafhankelijke ‘buitenstaanders’, actoren die noch van de zijde van de 
kunstenaar of diens erfgenamen zijn, noch van de zijde van bestaande 
museuminstellingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om verzamelaars die zich 
toespitsen op het werk van één kunstenaar en hun verzameling op een gegeven 
moment publiek maken via een privaat museum. Voorbeelden hiervan zijn het 
Kunstmuseum Pablo Picasso Münster dat op basis van de verzameling 
lithografieën van Jutta en Gert Huizinga ontstond, het Käthe Kollwitz Museum 
Köln dat gedragen wordt door de Kreissparkasse Köln, het Ernst Barlach Haus 
in Hamburg dat opgericht werd door de verzamelaar Hermann F. Reemtsma of 
de Nakamura Keith Haring Collection opgericht op initiatief van de Japanse 
verzamelaar Kazuo Nakamura. Vaker echter gaan deze onafhankelijke 
initiatieven uit van een lokale vereniging ‘vrienden van de kunstenaar’, een 
bewonderaar, politicus of andere begunstiger van een kunstenaarsmuseum op 
een plek waarmee de kunstenaar door zijn leven en werk verbonden is. In deze 
laatste gevallen is de memorialiseringsambitie belangrijker. Aangezien het 
bijeenzamelen van een oeuvre-collectie door individuele aankopen van 
verspreide kunstwerken een bijzonder moeilijke en dure aangelegenheid is slagen 
deze initiatieven er zelden in een noemenswaardig ensemble werk bijeen te 
brengen – tenzij dit scenario zich met één van de vorige drie kruist. 
Verblijfsplaatsen en te musealiseren en eventueel te reconstrueren woningen van 
de kunstenaars zijn samen met eventuele memorabilia en archiefstukken dan 
vaak het belangrijkste collectiemateriaal dat deze instellingen bij elkaar kunnen 
brengen. Het zijn veelal musea met weinig of geen originele werken, soms met 
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uitsluitend (multimediale) reproducties zoals in het geval van het pas in 2007 
geopende Jheronimus Bosch Art Center (Den Bosch). 
 
 

1.4 Ad hoc museumarchitectuur binnen een ad hoc 
musealiseringsproces 
 
Het ad hoc-verloop van het musealiseringstraject dat tot een 
kunstenaarsmuseum leidt, maakt ook dat de tussenkomst van 
‘museumarchitectuur’ in het musealiseringsproces geen vaste invulling heeft. Bij 
het conventionele musealiseringsproces van kunstwerken in het kunstmuseum 
zoals beschreven in hoofdstuk B|2 kan de invulling van de bijdrage van 
‘museumarchitectuur’ eenduidig omschreven worden: er wordt een 
museumgebouw ontworpen dat het museumprogramma kan opnemen en kan 
representeren. Architectuur materialiseert een institutioneel kader en ontwerpers 
kunnen voor de vormgeving ervan terugvallen op, of zich minstens verhouden 
tot, een arsenaal aan conventionele typologische oplossingen voor 
museumgebouwen en museumzalen. (Het ontwerpen van de reconversie van 
een bestaand industrieel pand tot een museumgebouw kan nog steeds als een 
variant hiervan beschouwd worden.) Onder de mogelijke bijdrages van 
architectuur aan het musealiseringsproces dat tot kunstenaarsmusea leidt, is het 
vormgeven en aanduiden van een institutioneel museumkader in de vorm van 
een purpose-built museumgebouw slechts een van de mogelijkheden. Verschillende 
aspecten in de stichtingscontext van een concreet kunstenaarsmuseum zullen 
bepalen in hoeverre de ontwerpopgave van het kunstenaarsmuseum neerkomt 
op het ontwerpen van een nieuw museumgebouw. 

Het uitbouwen van een kunstenaarshuis tot kunstenaarshuismuseum 
houdt bijvoorbeeld een erg verschillend ontwerpprobleem in. 
Museumarchitectuur krijgt er de hoedanigheid van een disperse verzameling 
lokale ingrepen op een historisch pand dat niet geconverteerd wordt tot 
museum, maar gemusealiseerd wordt. Deze ingrepen moeten signaleren dat het 
huis niet langer zijn oorspronkelijk bestemde gebruik kent, maar een instelling 
huisvest die dit voormalige pand, zijn inrichting en zijn gebruik bewaart en 
tentoonstelt. Deze twee mogelijkheden van purpose built museumgebouw en historisch 
huismuseum beschrijven de uitersten van een continuüm. De meeste kunstenaarsmusea 
vormen varianten van deze uitersten of nemen een tussenpositie in. Een variant 
van de eerste pool is het kunstenaarsmuseum dat als een annex aan een 
‘moederinstelling’ toegevoegd wordt, zoals bij de Clore Gallery bij Tate Britain 
(Stirling & Wilford,  1977-1984) of het Felix-Nussbaum-Haus bij het 
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Kulturhistorisches Museum van Osnabrück (Daniel Libeskind, 1994-1998). 
Tussen beide polen in bevindt zich bijvoorbeeld ook de naar een museum 
getransplanteerde werkplek van de kunstenaar die een behuizing op maat 
behoeft om daar tentoongesteld te worden, zoals bij de ateliers van Francis 
Bacon (David Chipperfield, 1998-2001) en Constantin Brancusi (Renzo Piano, 
1992-1996). Daartussen situeren zich ook het toegevoegde onthaalpaviljoen, de 
bijgebouwde tentoonstellingsruimte bij het gemusealiseerde kunstenaarshuis, of 
het gemusealiseerde kunstenaarshuis waarin bijvoorbeeld alleen de werkplek als 
intact historisch interieur bewaard wordt, terwijl de andere ruimtes in de woning 
als backstage-ruimte of als flexibele tentoonstellingsruimtes herbestemd worden 
en bijvoorbeeld ‘witgewassen’ worden. Hiervan is het Permekemuseum een 
voorbeeld. Bij een aantal van deze gevallen verliest de architecturale support 
structure die de museumsituatie ondersteunt zijn leesbaarheid als werk van een 
architect-auteur, of worden deze architecturale interventies door 
museumconservators beslist. 
 In de opgave een kunstenaarsmuseum te ontwerpen brengen de 
particulariteiten van het totstandkomingsproces telkens andere gegevenheden – 
de aard van de collectie en de ontwerpsite – en andere gewenste invullingen van 
het toekomstige museum met zich mee – het museum als nationale 
publiekstrekker is niet te vergelijken met de kleine stichting met depot- en 
tentoonstellingsfaciliteiten of met een eventueel idiosyncratische 
museumopvatting van de betreffende kunstenaar. Deze particulariteit vraagt om 
een case-by-case-ontwerpaanpak. Deze particulariteit die omgekeerd ook bij de 
kritische evaluatie van ontwerpen voor kunstenaarsmusea in rekening genomen 
moet worden, mag evenwel duidelijk niet herleid worden tot een specificiteit die 
alleen met de singulariteit van een kunstenaar en zijn werk te maken heeft. 
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2.1  

 

14, rue de La Rochefoucauld.  

A house-museum’s partial eclipse of Gustave Moreau 
 

“His house was already almost a museum, his person was nothing more 

than the site where his œuvre was achieved.”1 

      Marcel Proust 

 
“Moreau represents a singular equation between odi profanum and sinite 

venire; between the pedagogue’s stool and the ivory tower.”2  

      Robert de Montesquiou 

 

Strategies of secretion beyond ‘hiding making’ 

Oedipus and the Sphinx, the work that when exhibited at the Salon of 1864 gave 

Gustave Moreau (1826-1898) instant notoriety and which remains the artist’s 

best-known work, is not a powerful image because of the action it depicts.3 It 

captures the viewer with its evocation of the paralyzing power of the sphinx’s 

riddle that is central in this trial of strength. Similarly intriguing is the name of 

Gustave Moreau, even if today more than a century has passed since a state-run 
museum made public his unparalleled bequest of a house-cum-oeuvre. To some 

extent, this unresolved mysterious air is related to the mythic universe of 

Moreau’s work, inhabited by Salomes, Jasons and Medeas, androgynous poets, 

and all sorts of chimeras. Another factor are the puzzling difficulties art 

historians confront when attempting to classify this Parisian painter: Moreau 
saw himself as the renewer of the dying tradition of history painting, but was 

																																																								
1 “Sa maison était déjà presque un musée, sa personne n’était presque plus que le lieu où 
s’accomplissait une oeuvre.” “Notes sur le monde mystérieux de Gustave Moreau,” in Frédéric Chaleil 
(ed.), Gustave Moreau par ses contemporains (Paris: Les Éditions de Paris, 1998). p. 103. 
2 “C’est que Moreau représente une singulière équation entre l’odi profanum […] et le sinite venire […]; 
entre la chaire d’enseignement et la tour d’ivoire.” From Robert de Montesquiou, Altesses Sérénissimes, 
reprinted in ibid. p. 81. 
3 This paper was first presented at the conference ‘Hiding Making – Showing Creation. Strategies in 
Artistic Practice from the 19th to the 21st Centuries’, 7-8 January 2011 organized by the University of 
Amsterdam, Utrecht University, the Free University Amsterdam, the Netherlands Institute of Art 
History (RKD), Teylers Museum, Haarlem, and Rijksacademie, Amsterdam. A book based on the 
conference contributions and edited by Rachel Esner and Sandra Kisters is forthcoming: Hiding Making, 
Showing Creation. The Studio from Turner to Tacita Dean. I am grateful to Rachel Esner for editing current 
essay, a future chapter in this book. 
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later claimed as a Symbolist, a proto-abstract painter, and the forefather of 

surrealism. 4  Much of the enigma surrounding Moreau results also from a 
number of the artist’s secretive traits, much discussed during his lifetime. The 

“obscurely famous” Moreau was not only noted for not allowing visitors to 

enter his studio and thus hiding his making.5 To a considerable extent, Gustave 

Moreau was also secretive in hiding away his creation. Joséphin (Sâr) Péladan 

quotes Moreau admitting that he was more jealous about the 200 works 

concealed in his townhouse than a caliph might be about his women. 6  As 
regards women, or for that matter Moreau’s private life in general, the artist 

seems to have been just as reticent, both during his life and in the way he 

prepared the memory of his own person. In order to understand Moreau’s 

hiding and showing strategies, which were aimed at modeling his artistic persona 

as part of a politics of positioning himself vis-à-vis the art world, we need then 
to adopt a perspective that considers not only Moreau’s tactics during his life. 

Since he was just as secretive about his creation as about his making, just as 

secretive about his life as about his work, this artist’s policies of hiding and 

showing only obtain an interpretable relief when they are taken beyond the 

politics of the controlled access to the process of making in the studio to 
comprise also the politics of a posthumous auto-museumization. Within this 

broadened perspective, not only spaces and moments but also space-time 

configurations of hiding and showing can be distinguished, allowing us to 

interpret Moreau’s strategic arrangements, which actually came into effect 

mainly posthumously and which exploit significant potentialities of this transfer 

beyond the artist’s death. 
The overall image that Moreau’s arrangements were to bring about was 

that of the man eclipsed by the artist, the artist in turn disappearing behind his 

oeuvre. Ary Renan wrote in 1900 that “his belief was that the artist’s personality 

should under no circumstances be a matter for the public and that it was right 

and proper for the man to vanish behind his work.”7 Although invited to do so, 
Moreau refused to send a self-portrait to be hung in the Uffizi’s famous gallery 

of artists. He also banned the posthumous publication of any photographs or 

																																																								
4 Peter Cooke, "Gustave Moreau and the Reinvention of History Painting," Art Bulletin 90 (2008) 3: 394. 
5 “Gustave Moreau fut obscurément célèbre.” Ary Renan, "Gustave Moreau (premier article)," Gazette 
des Beaux-Arts (1899),  p. 6. 
6 Sar [Joséphin] Péladan, "Gustave Moreau," L'Ermitage X (1895) 1, p. 30. 
7 “Son sentiment était que l’individualité de l’artiste ne doit en aucun cas se produire en public et qu’il 
convient à l’homme de disparaître derrière son oeuvre tout entier.” Ary Renan, Gustave Moreau (Paris: 
Gazette des beaux arts, 1900), 129; quoted in Pierre-Louis Mathieu, Gustave Moreau (Paris: Flammarion, 
1994), p. 221. 
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reproductions of his likeness. In order for his work to appear as a singular 

contribution to art, as a life’s work, an oeuvre behind which to disappear, various 
measures had to be taken. His refusal to exhibit individual works from 1880 

onward was one such measure; the constitution of an “oeuvre-collection” and 

the elaboration of a museological strategy to display this oeuvre were another. 

The house-museum in Moreau’s former home at 14, rue de La Rochefoucauld – 

posthumously realized but anticipated in detail by Moreau himself – serves as a 

dispositif, as both an institutional and physical framework to convey his artistic 
production as an oeuvre and to eclipse Moreau the man. The “museumized” 

artist’s house was the museological device that allowed Moreau to perform his 

(disappearing) act. Analysis of the house-museum provides an important entry 

to the study of Moreau’s strategies. Yet an analysis of how the maison-musée 

Gustave Moreau enabled the execution of Moreau’s well-planned tactics of self-
representation should not blind us to the ways in which the museum as device at 

certain moments could also somehow turn itself against Moreau’s own ideas. 

The expansion of the visitor’s route over the years illustrates how Moreau 

inevitably lost control over his own creation. Is not Gustave Moreau known 

better today for his curiously stuffed house-museum, just a stone’s throw from 
the Opéra Garnier, than for his contribution to Art? The effectiveness of the 

museum as a monument to Moreau’s name is beyond doubt; yet does this 

medium “museum” not also threaten to eclipse the precise message Moreau 

wanted to leave behind, the project he sought to realize in his Oeuvre?  

 

“Ce Musée entrouvert” 

In a crucial paragraph of his testament, Moreau describes his bequest of his 

house and all it contains, equally making explicit the goal his bequest was to 

serve: 

 

“I bequeath my house, situated 14, rue de La Rochefoucauld, with all it 
contains, paintings, drawings, cartons, etc., etc., work of fifty years, and 

likewise what is enclosed in the named house by the old apartment 

formerly occupied by my father and my mother, to the State or in 

default of the former to the city of Paris or in default of the former to 

the École des Beaux-Arts or alternatively to the Institut de France 
(Académie des Beaux-Arts) on the explicit condition of the preservation 

forever – that would be my dearest wish – or at least as long as possible, 

of this collection, maintaining the integral character that allows the sum 
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of the work and the efforts of the artist during his life to be recognized 

(constater) in perpetuity.”8  
 

According to the testament, maintaining the integral character of the house and 

its contents would allow the oeuvre and the efforts of the artist during his 

lifetime to be judged for all times. At his death in 1898, Moreau therefore 

bequeathed his house, including a suite of private living quarters, as well as a 

two-floor studio containing more than 1,000 paintings, cartons and watercolors, 
and thousands of drawings. Moreau’s lifelong personal assistant Henri Rupp was 

appointed légataire universel of the bequest, while Georges Desvallières, one of 

Moreau’s former students at the École des Beaux-Arts was appointed as 

executor of the testament. Rupp, together with Desvallières, took care of the 

hanging and overall arrangement of Moreau’s paintings and drawings in the 
former studio spaces on the two upper floors of the house.9 In January 1903, 

the Musée Gustave Moreau finally opened its doors to the public as a national 

museum, following several years of negotiations with the French State over the 

acceptance of Moreau’s bequest. 

  Newspaper articles reporting visits to the nearly or recently inaugurated 
museum express a sense of revelation, a sense of clarification of a mystery. The 

very quantity of finished and unfinished works accumulated in Moreau’s house-

now-turned-museum not only baffled, it also seemed to explain Moreau’s 

obstinate refusal to allow anyone to visit his studio, where he had retreated in an 

attempt to finish a gigantic oeuvre. What had remained a mystery for so long 

was revealed: in the presence of Moreau’s immense works, “which would take 
ten artists’ lives to finish,” a reporter for Le Petit Parisien found it understandable 

that Gustave Moreau had locked himself up in his studio and had never wanted 

																																																								
8 “Je lègue ma maison sise 14 rue de La Rochefoucauld avec tout ce qu’elle contient, peintures, dessins, 
cartons, etc, etc, travail de cinquante années, comme aussi ce que renferment, dans ladite maison, les 
anciens appartements occupés jadis par mon père et ma mère: à l’Etat ou à son défaut à la Ville de Paris 
ou à son défaut à l’Ecole des Beaux-Arts ou à son défaut à l’Institut de France (Académie des Beaux-
Arts) à cette condition expresse de garder toujours, ce serait mon vœu le plus cher, ou au moins aussi 
longtemps que possible, cette collection, en lui conservant ce caractère d’ensemble qui permette 
toujours de constater la somme de travail et d’efforts de l’artiste pendant sa vie.” The testament is 
published in full in Geneviève Lacambre, Maison d'artiste, maison-musée: l'exemple de Gustave Moreau, 
Dossiers du Musée d'Orsay, 12 (Paris: Ministère de la culture et de la communication, Éditions de la 
Réunion des musées nationaux, 1987), pp. 47-48. 
9 See Marie-Cécile Forest, "Le Musée Gustave-Moreau a cent ans. Les coulisses d'une ouverture," in 
Marie-Cécile Forest (ed.), Gustave Moreau. Mythes & chimères (Paris: Paris Musées/Réunion des 
Musées Nationaux, 2003), pp. 27-54. 
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to receive any guests. 10  Only a few years before Moreau’s death, Joséphin 

Péladan had condemned the painter for refusing to exhibit. Eager to show the 
artist’s work as exemplary of the Symbolism he championed, Péladan could not 

reconcile himself to Moreau’s own explanation on the occasion of a visit around 

1895. At that time, Moreau had told him that from year to year he was adding 

augmenting details to his some two hundred works because he wanted his art to 

appear suddenly, all at once, after his death.11 Refraining from public exhibition 

in the last decades of his career, Moreau seemed to put his trust solely in 
posterity to make a rightful judgement on his artistic project. In an elaborate 

preserved note on his own future reception, Moreau wrote, assuming the voice 

of humanity and oddly referring to himself with the third person, that we would 

only be able to make this assessment “about what has been added to the 

beautiful heritage of the masters” once the artist had disappeared, “leaving 
behind but these so noble testimonies to his passage on this earth.”12 Statements 

such as this make understandable the phrase in the testament “this collection, 

[...] that allows the sum of the work and the efforts of the artist during his life to 

be recognized in perpetuity.” Moreau aligned himself with the dogmas of the 

Religion of Genius, which Edgar Zilsel would dissect few decades later. 
Misunderstood in his own time, the genius’s “marche en avant,” his individual 

contribution to art’s progress, can only find true appreciation in the Nachwelt, on 

the basis of the work left behind.13 

In his 1895 account of his visit to Moreau, Péladan stressed not only 

Moreau’s uncompromising resistance to showing Péladan his work, but also the 

formal politeness with which he received his guest: “he appeared to be 
exclusively occupied with dismissing me with respectful remarks. I was only able 

to obtain a glance – and I don’t believe it would have been possible to do more 

																																																								
10 “Ce qui demeura si longtemps un mystère nous est de la sorte révélé. On comprend maintenant, en 
présence de ces travaux immenses, dont l’achèvement occuperait dix existences d’artistes, pourquoi 
Gustave Moreau s’enfermait dans son atelier où il n’admettait aucun familier et ne voulait recevoir 
aucune visite.” Valensol, "La Maison d'un Artiste," Le Petit Parisien, 9 October 1902. 
11 “D’année en année, j’ajoute des détails augmentatifs, suivant que l’Idée vient, à mes deux cents 
oeuvres posthumes, car, je veux que mon art apparaisse tout à coup, et tout entier, un moment après 
ma mort.” Quoted in Péladan 1895, p. 30. 
12 “Mais nous ne le pourront que lorsque cet artiste tant méconnu d’abord, malgré quelques caresses 
apparentes, aura disparu, ne laissant après lui que ces témoignages si nobles de son passage sur cette 
terre. Alors on jugera, alors on jaugera, alors on comprendra et on verra, comme ce fut de tous temps, 
et ce que l’on a perdu et ce qu’on possédait, ce qui aura été ajouté à ce bel héritage des maîtres.” 
Quoted in Peter Cooke (ed.), Ecrits sur l'art par Gustave Moreau (Fontfroide: Fata Morgana, 2002), p. 170. 
13 Moreau in ibid., 167. See Edgar Zilsel and Johann Dvorak (eds.), Die Geniereligion. Ein kritischer Versuch 
über das moderne Persönlichkeitsideal, mit einer historischen Begründung [1926], 1st ed. (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1990). 
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than this – at what was hanging on the wall.”14 Visitors like Péladan had to make 

their peace with the crumbs of Moreau’s oeuvre displayed in the rooms where 
he received them. Following the extension and remodelling of his house in view 

of its future use as house-museum, which took place between 1895 and 1896 

and which mainly added the two vast studio floors to Moreau’s parental home, 

Moreau had a cabinet de réception at his disposal where he could receive guests.15 

This small office was situated on the first floor, at the immediate end of a 

staircase leading from the entrance hall, so that the artist did not have to receive 
visitors either in his private living quarters or in the studios above. When de 

Montesquiou characterized this cabinet as a “museum set ajar” (“Musée 

entrouvert”), he aptly phrases how the office opens only onto the margins of 

Moreau’s oeuvre:  

 
“His friends, his visitors, those rare privileged ones, remember the décor 

of this antechamber, where, with both pride and modesty, his glorious 

name offered nothing but pretty or charming replicas. […] a Museum 

set ajar […].”16 

 
Just as the access to Moreau’s studio floors would remain barred until these had 

posthumously been transformed into museum galleries, so the access to the 

oeuvre is limited in this cabinet de réception to juvenilia and copies, works that did 

not really belong to Moreau’s oeuvre, but which nonetheless suited his self-

representation as an artist both gifted and rooted in the classical tradition. 

 Péladan remarked on the contradiction of Moreau’s hiding away his 
oeuvre while at the same time agreeing to the role of a public artist by teaching 

at the École and accepting his election to the Institut in the last years of his 

life.17 It is to reproaches like these that Alexandre Arsène seems to allude in his 

report in Le Figaro on the future Moreau museum, published in the first months 

																																																								
14 “[…] il m’apparut exclusivement occupé de m’éconduire avec égards. Je ne pus obtenir, et je ne crois 
pas qu’on ait obtenu davantage, que de voir ce qui était au mur.” Quoted in Péladan 1895, p. 30. 
Geneviève Lacambre situates this first visit to Moreau in 1885: Lacambre 1987, p. 16. 
15 See Lacambre, 1987; Maarten Liefooghe, "The Musée Gustave Moreau: Collecting Life and Work as 
Proof of a Genius's Contribution to Art," in Journal of the History of Collections 21 (2009) 3: p. 195 and p. 
197. 
16  “Ses amis, ses visiteurs, rares privilégiés se souviennent du décor de son cabinet de réception, dans 
lequel fièrement et modestement, son glorieux nom ne s’offrait à lire qu’au-dessous de belles ou 
charmantes répliques. […] ce Musée entrouvert […].” Quoted in Chaleil 1998, pp. 71-72. 
17 "Il y a évidemment un illogisme dans cette conduite d’un artiste qui refuse de montrer son oeuvre en 
acceptant d’enseigner son art officiellement, qui semble dédaigner le suffrage de ses pairs pour 
accepter la banale distinction de l’Institut.” Péladan 1895, p. 30. 
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after Moreau’s death. For Arsène, the fact that Moreau would now make public 

nearly his entire oeuvre negated any accusation of disdainful pride on Moreau’s 
part in not letting his work be judged during his lifetime.18 Soon the museum 

would make evaluation of the artist’s lifework possible for everyone. Yet, the 

opposition between a severely limited access to an accumulating studio oeuvre 

during Moreau’s lifetime and a complete and revealing access to the entire 

oeuvre-collection once the artist’s house had begun to function as a museum 

proves to be too simple. In certain ways, even after it had opened its doors to 
the general public, 14, rue de La Rochefoucauld remained a “Musée entrouvert.” 

 

Gallery (oeuvre) / Studio (effort) 

The route visitors could take through the house-museum when it opened in 

1903 traversed the building’s four floors, which can already be imagined from 
the street thanks to the structure of the Italianate façade added on the occasion 

of the 1896 enlargement. Yet the accessible spaces consisted mainly of Moreau’s 

former studios on the second and third floors, and of some extra rooms on the 

ground floor as a bonus at the end of the visit. The entire first floor with the 

artist’s apartment and the cabinet de réception (now used as the museum curator’s 
office) remained closed to the public.  

The exhibition commenced immediately upon entering the front door. 

The entrance hall presented some of Moreau’s copies after the Old Masters, 

such as Poussin’s Death of Germanicus, executed in Rome in 1859 and epitomizing 

Moreau’s ideal of la peinture d’histoire. The first catalogue sommaire of the museum, 

published in 1902, suggests that visitors first continued their tour with the upper 
floors, saving the other spaces on the ground floor for last.19 The first-floor 

landing displayed some large cartons of Moreau’s major works, among them 

Oedipus and the Sphinx and Prometheus. Another staircase led to the second floor – 

one large room with an impressive spiral stair providing immediate access to the 

third floor, itself divided into two rooms of still-considerable size. All three 
rooms on the second and third floors catch the northern light via large windows, 

as befits a proper studio; however, their pinkish walls are tapestried with a floor-

to-ceiling hanging of pictures, as in a conventional nineteenth-century exhibition. 

Apart from a triad of three monumental works – Tyrtaeus Singing during Combat 

																																																								
18 “Ah! que ce serait méconnaître ce caractère si pur, que d’attribuer à je ne sais quel orgueil cette 
résolution de ne se laisser juger après la mort et de disparaître entièrement derrière son oeuvre 
accomplie!” Arsène Alexandre, "La maison d'un maître," Le Figaro, 25 November 1898. 
19 Catalogue sommaire des Peintures, Dessins, Cartons et Aquarelles exposés dans les galeries du Musée 
Gustave Moreau (Paris: Musée Gustave Moreau, 1902). 
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(1860) on the left, The Daughters of Thespius (1853 and 1883) in the middle, and 

The Return of the Argonauts (1897-1897) on the right – the large canvasses in this 
floor were hung in two to three rows. The smaller works in the upper rooms 

filled the walls in three rows. The overall effect was like an immersion in 

Moreau’s oeuvre. Each of the themes that haunted Moreau’s work – all his 

mythological figures and oneiric landscapes – appear here, one next to the other. 

Robert de Montesquiou spoke of an enchanting, simultaneous manifestation of 

all the deities and their descendants: “these two vast rooms, where the opaque 
walls appear transparent, illuminated, like those windows upon which the sun 

plays, with the resplendent appearance of all the gods and goddesses.”20 On one 

occasion Moreau had compared his paintings to iconostases, but these 

Byzantine screens could just as well be a striking metaphor for the installation of 

Moreau’s paintings as a room-filling oeuvre.  
In a far more powerful way than a chronological hanging could achieve, 

the manner in which the paintings were fit together on the walls presented 

Moreau’s oeuvre as an unshakable whole, the single creation of a singular author. 

Contrasting with the air of timeless permanence that the symmetrical 

arrangements of the canvases bring about, were several paintings positioned on 
easels in each of the galleries. This odd combination was but one of the 

instances where the double nature of the studio/gallery floors manifests itself. It 

reveals a museological ambiguity that is significant in regard to both the issue of 

“hiding making, showing creation” and the unfinishedness of much of Moreau’s 

oeuvre, which startled so many contemporary critics. Although conforming to 

the established studio typology in their architecture, in reality the rooms on the 
second and third floors were not the spaces where Moreau had worked during 

the “fifty years” he refers to in his testament. In fact, Moreau had worked there 

for only two years, the new studios having been built on top of the old 

apartment and replacing the much smaller attic studio where he had indeed 

worked for most of his career. Testimonies recall this latter studio as a small and 
cramped space where hundreds of works must have been accumulating.21 To 

claim, however, that the spaces one visits today were not Moreau’s real studio 

would be exaggerated, as we know Moreau worked there feverishly in the last 

years of his life, attempting to finish dozens of canvases all at once, with over 

																																																								
20 “[…] ces deux vastes salles, dont les opaques parois semblent transparentes, enluminées, illuminées, 
tels que des verrières sous lesquelles le soleil jouerait, de la resplendissante comparution de toutes les 
Théogonies.” Quoted in Chaleil 1998, p. 70. 
21 No photographs are known of this studio, except for a series of photographs of posing models in 
which the studio appears in the margins. See below. 

412



 

 

100 easels scattered all over the place.22 Nonetheless, there remains a good deal 

of doublespeak here, for what were actually constructed at the end of Moreau’s 
life were future museum galleries in the guise of extensive studios. Having been 

turned into museum galleries, the rooms could still present themselves as former 

studio spaces. Some of Moreau’s and Henri Rupp’s museological choices further 

enhance the ambiguity of the script offered to visitors in interpreting these two 

upper floors and the works presented there.  

Moreau’s instructions to his pupil and companion Rupp about how to 
arrange his future museum reveal that the artist himself may also have been 

ambiguous about certain aspects. Some of his notes concerning the organization 

of the studio galleries throw an interesting light on the issue of the spaces’ 

semantic ambiguity. In one of his late “to-do” lists, for example, Moreau 

reminds himself to put catches on all his paintings on easels, and to fix them in a 
permanent way to easels of sufficient strength.23 Had the works indeed been 

exhibited on easels, the studio spaces would have appeared much less like 

museum galleries than they do today, while the “unfinished” character of many 

of Moreau’s paintings would have been underlined by the museological 

arrangement. Yet even if Moreau did think of arranging his paintings 
permanently on easels, he clearly did not intend to leave behind a studio as if 

caught in the act of making. A late note to Henri Rupp orders: 

 

“Studios neatly arranged […]. Let nothing lie around, whether they are 

drawings, small paintings, sketches, unmounted cartons, tracings etc. etc. 

etc. everything must be labeled and arranged in perfect order by genre 
and family.”24 

 

In addition, an undated drawing – the only known one in its kind – which 

visualizes a museum-like hanging in the studio/gallery gives no indication that 

the presentation on easels was meant to be permanent, on the contrary. The 
sketch shows the short wall of the large gallery opposite the spiral staircase with 

																																																								
22 Moreau’s close friend Desvallières recalled his impressions when visiting the studio for the first time 
after Moreau’s death and mentions how that it was encumbered with more than 100 easels, each 
bearing a canvas. See Lacambre 1987, p. 28. 
23 Annexe X, “Extraits des notes écrites par Gustave Moreau dans un petit carnet noir à la fin de 1897 ou 
en 1898”; reprinted in ibid., p. 49. 
24 “Ateliers bien rangés […] Ne rien laisser trâiner quoique ce soit dessins petites peintures, croquis, 
cartons non tendus calqués etc etc etc tout doit être étiqueté et rangé avec un ordre parfait par genre et 
par famille.” Annexe XI, “Notes rédigées par Gustave Moreau le 2 février 1898 et destinées à Henri 
Rupp”; reprinted in ibid., p. 50. 
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three monumental paintings hung next to each other above the cimaise. Closer 

inspection proves that this corresponds with the current hanging of the triad 
described above, with the exception of the Moses in the sketch, which was 

eventually replaced by the Argonauts. This larger canvas probably fitted better 

next to the meanwhile enlarged versions of both Tyrtaeus and The Pretenders.25 

The details of the future museological organization Gustave Moreau and Henri 

Rupp may have discussed in Moreau’s last years are not recorded. What we do 

know is that, in a 1903 meeting of the museum’s administrative board, Rupp 
proposed selling all but seven of the easels, together with other studio furniture 

such as pieces of protective linoleum and some stools.26 Far from evoking the 

landscape of easels Desvallières described, the occasional easels museum visitors 

encounter support a framed picture and never threaten the prevailing museum-

like order of the whole. They only color the museological situation with some 
reminders of the galleries’ (brief) previous life as studios. 

Far more important than the easels in potentially subverting the script 

of visiting museum galleries is some unusual furniture Henri Rupp had installed. 

These cabinets, containing thousands of drawings, color studies and watercolors 

that can be leafed through, invite visitors to take on a more active role than in 
most museums. And whereas the gallery walls create an epiphany of Gustave 

Moreau’s Oeuvre in its ultimate coherence, these cabinets challenge this illusion, 

opening up instead onto an archive that actually documents the process of 

making and its by-products. Reports underlining the way in which the museum 

allowed visitors to understand Moreau’s working process relate in particular to 

this material: “One thus assists in the gestation of these works, one follows their 
various phases up to the moment of their definitive form, which appears like a 

magnificent synthesis of all the power of the artist’s efforts.”27  

If Moreau’s creative process is indeed extensively documented in the 

thousands of preparatory drawings, color studies and cartons, any reconstruction 

of this process must depend on the museum visitor’s initiative. The fact is, 
however, the various documents relating to the creation of a particular painting 

are not presented together in a logical sequence, but are dispersed over several 

cabinets containing drawings, oil sketches and watercolors respectively. A series 

of eight wall cabinets situated under the windowsills on both floors disclose 

4,831 drawings. These sketches and studies in pencil and charcoal cover the 
																																																								
25 See Geneviève Lacambre, Gustave Moreau. Maître sorcier (Paris: Gallimard, 1997), p. 95. 
26 Forest 2003, p. 41. 
27 “On assiste ainsi à la gestation de ces oeuvres, on les suit dans leurs phases diverses, jusqu’au cadre 
définitif où s’accuse en une magnifique synthèse toute la puissance de l’effort.” Valensol 1902. 
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whole of Moreau’s life, from his study trip to Italy in 1841 to the preparatory 

drawings for his last painting, Les Lyres mortes, but their organization is more 
iconographical than chronological. A freestanding wooden cabinet in the first 

gallery of the third floor contains a wealth of small oil paintings mounted on 

both sides of panels that can be pulled out. A similar piece of furniture can be 

found in the second gallery. It contains the pick of Moreau’s watercolors and 

can be turned on its axis so as to allow viewing of the framed and hinged 

watercolors on each of the four sides in optimal light. This presentation 
according to medium gives a broader significance to the drawings, oil sketches 

and watercolors than merely preparatory material. A claim to their status as 

works in their own right might also be indicated by the fact that in his last 

months Moreau himself selected 4,831 drawings (out of 8,000 preserved) to be 

permanently displayed and even signed them. 
It appears that the staging of the artist Moreau in the “studio galleries,” 

both by himself and by his intimates, transcends the hiding making/showing 

creation opposition. This corresponds to some of Moreau’s ideas about artistic 

identity. Once again, the phrasing of his bequest is significant: it had to permit 

the assessment of “the sum of the work and the efforts of the artist during his 
life” in perpetuity. In his writings, Moreau links the concept of genius with a life 

dedicated to art, stating that between two equally gifted artists, genius will be 

apparent in all its splendour in the artist who has lived the most.28 For Moreau, 

the opposition between creation and making resolves itself as he argues that an 

artist’s true greatness must be measured by an evaluation of both his dedicated 

effort and the oeuvre that results from it. Nonetheless – for example in pre-
selecting those drawings to be exhibited and those to be merely stored – 

Moreau’s acts demonstrate how he remained caught in a consciousness of the 

tension between making and creation, between the work (labor) in or outside 

the studio and the work (oeuvre) that remains and will be assessed time and 

again after the artist’s death. Traces of this consciousness appeared already early 
in Moreau’s life. In letters written during his stay in Italy, Moreau, then little 

more than 30 years old, informs his parents of his plans to conceive a life’s work 

and of the consequences of this resolution: “I am certain, I believe, that I have 

something new and very grand to say in painting, but it will take more than an 

oeuvre to understand this something. It will take the work [oeuvre] of my life to 

																																																								
28 “Si Dieu a beaucoup donné, certes, l’artiste sera supérieur à l’artiste qui aura beaucoup acquis . . . 
mais, à don égal, le génie sera dans toute sa splendeur chez l’artiste qui aura le plus vécu.” Quoted in 
Cooke 2002, p. 173. 
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prove it.”29 The consequence of according this weight to his entire production is 

that even the smallest piece of work obtains a significance in the light of 
posthumous evaluation: “I am now very afraid of leaving behind something that 

is bad or easily criticized. Even my most insignificant sketches preoccupy me 

terribly.”30 

 

Archival politics 

In contrast to the oeuvre the studio galleries made public “in its entirety” and at 
once following the house’s (partial) opening as a museum, the artist’s archives, 

preserved behind the scenes of the museum, only became public gradually in the 

course of the century after Moreau’s death. The documents that came to light 

are the product of a dual archival politics: the memorial politics of Moreau on 

the one hand, and those of the posthumous guardians of the archives on the 
other. Moreau’s papers are obviously critical with regard to the artist’s aspired 

double yet partial disappearing act, with the oeuvre masking the artist and the 

artist supplanting the man.  

Moreau’s instructions to Rupp were first of all to burn all of his intimate 

correspondence. Against this intended “hiding” stands the intentional “showing” 
of correspondence with regard to Moreau the artist. Moreau expressed the hope 

that the preservation of such letters would militate against his image as an 

inaccessible and antisocial hermit – for example in Joris-Karl Huysmans’s 

famous description of him as a mystic secluded in the center of Paris. In a note 

to Henri Rupp, Moreau wrote:  

 
“I intend to show that I was not an unapproachable and asocial savage, 

as certain spiteful imbeciles would have us believe. Set aside, to be kept 

quite apart and safely locked away, that group of letters and cards that 

deal with my profession and my relations as a painter with art lovers and 

dealers, as well as those of my male and female friends that contain 
nothing intimate or secret. These proofs of my good relations with both 

																																																								
29 “J’ai certes, je le crois, quelque chose de bien neuf et de très élevé à dire en peinture, mais il faudra 
plus d’une oeuvre pour faire bien comprendre ce quelque chose. Il faudra l’oeuvre de toute ma vie pour 
le prouver.” Luisa Capodieci, Gustave Moreau. Correspondance d'Italie (Paris: Somogy, 2002), p. 236. 
30 “[…] je crains très fort maintenant de laisser quoi que ce soit derrière moi qui soit ou mauvais ou trop 
critiquable. Mes croquis les plus insignifiants même me préoccupent beaucoup.” ibid., p. 172. 
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my dear friends or even those more distant ones should be preserved – 

under lock and key.”31  
 

Similarly, a substantial part of Moreau’s writings, the notices of 1897, seems to 

aim at correcting another “misunderstanding.” These commentaries, in which 

Moreau interprets his own works, were written and edited with great care and 

clearly in the light of posterity, as an integral part of Moreau’s bequest. 32 

Nevertheless, it was only little by little that fragments of Moreau’s writings were 
made available. In the months after Moreau’s death, Henri Rupp claimed that 

the artist had prohibited the publication of his writings, although Moreau’s 

testament contains no such indications. Until the first publication of a 

substantial selection of Moreau’s writings in 1984, his notes became public only 

indirectly, for example in the 1904 edition of the museum catalogue where the 
descriptions of the paintings were based on Moreau’s own notes.33 Another case 

of Rupp hiding what Moreau had left in his archives concerns a set of 

photographs of models posing in the old studio. These photographs were only 

discovered in the 1980s by curator Geneviève Lacambre, as Rupp had – in 

Lacambre’s words, chastely – hidden most of them in a box entitled 
“photographies appartenant à M. H.R. [Henri Rupp].”34 Lacambre’s account of 

the discovery reveals a shift in position of the guardians of the artist’s archives 

from that of perhaps over-loyal intimates to the more distant position of later 

curators, a shift also from pious respect for Moreau’s presumed wishes to a 

validation of art historical interests. This shift is also apparent in the 

museological handling of the apartment on the first floor. Probably the most 
intimate part of Moreau’s bequest, this apartment was added to the visitor’s 

circuit only 90 years after the house opened as museum. 

 

 

 

																																																								
31 “Je tiens à montrer que je n’ai pas été un sauvage inabordable et insociable comme certains imbéciles, 
malveillants ont souvent cherché à le faire croire. On mettra de coté et bien à part dans un lot qu’on 
renfermerait à part les lettres cartes écrites ayant trait à ma profession et à mes rapports de peintre à 
amateurs et marchands comme aussi les lettres d’amis hommes & femmes qui ne renfermeraient rien 
d’intime ou de secret. Ces preuves de bons rapports d’amis connaissances intimes ou d’autres même 
mondains doivent être conservées – mis sous clef.” Annexe XI “Notes rédigées part Gustave Moreau le 
2 février 1898 et destinées à Henri Rupp”; reprinted in Lacambre 1987, pp. 49-50. 
32 This is Peter Cooke’s conviction; see Cooke 2002, p. 25. 
33 Pierre-Louis Mathieu (ed.), L'assembleur de rêves. Écrits complets de Gustave Moreau (Fontfroide: Fata 
Morgana, 1984). 
34 “pudiquement cachées.” Lacambre 2008, p. 23. 
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Making intimacy public 

The apartment consists in large part of the living quarters of Gustave Moreau’s 
parents. After the death of his widowed mother, Moreau appears to have kept 

the spaces untouched, as a personal memorial to his family. When the building 

was altered in the 1890s, the apartment remained undisturbed at the core of the 

building. Yet the state in which these interiors entered the house-museum was 

far from that of a mere document of the artist’s family’s living habits. In his last 

months, Moreau symbolically remodeled the interiors into what Geneviève 
Lacambre described as his “petit musée sentimental.” Moreau’s proscriptions 

regarding the posthumous fate of these spaces seem to aim at perpetuating the 

apartment’s character as a holy shrine. Whereas the artist allowed Rupp to 

continue to occupy a second apartment on the ground floor, as well as to take 

his place in the small office on the first floor, he was required to respect the 
sanctification of the apartment interior. He was not to use it himself and was to 

watch over all who enter it: “The only solitary places, unvisited except in order 

to clean them, and he [Rupp] knows as well as I do, are the family rooms and 

apartment where no one is allowed except with special permission.”35 

The apartment thematizes the memory of Moreau’s life and of the 
people who were dear to him: his family, his mistress, and artists he admired or 

who were his friends. To the furniture arrangement typical of a salon or a dining 

room, selected decorative objects, photographs and small works of art add a 

dense symbolic layer. Each room appears to be dedicated to a theme in 

Moreau’s life. In the previously discussed cabinet de réception, for example, this 

appears to be his absorption of the classical tradition. Apart from the copies the 
artist made during his stay in Italy there are also glazed cupboards containing 

antiquities and antiquarian editions of architectural treatises that Moreau had 

inherited from his father Louis Moreau, an architect who also took care of 

Moreau’s private education. A series of small and varied artworks decorate the 

modest hallway. Small paintings by Moreau hang next to works by – or portraits 
of – friends such as Fromentin or Berchère, and drawings or reproductions of 

artists that he admired – figures as diverse as Rembrandt, Poussin, Chassériau 

and Burne-Jones. A group of photographs and engravings of Moreau’s own 

best-known works hangs in the dining room – those that had established his 

name at the Salons of the 1860s. This group in some sense complements the 
																																																								
35 “Les seuls endroit sollitaires, invisités excepté pour les nettoyages, et il [Rupp] comprend cela aussi 
bien que moi, seront les chambres et appartement de famille où personne n’entrera que d’après ses 
ordres.” Annexe IX, “Brouillon de note rédigée à l’encre par Gustave Moreau à l’intention d’ Henri Rupp 
vers 1897-98?” reprinted in ibid. p. 48. 
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oeuvre presented on the upper floors. The next room is often called the 

bedroom because it contains a bed, but it was actually the living room used by 
Moreau’s parents. It is full of portraits and reminders of family and friends, 

mostly of Moreau’s parents, but also of his sister (who had died as a child), his 

grandparents, and Henri Rupp. There is a series of townscapes of Italian cities 

by Victor-Jean Nicolle, probably belonging to the original living room interior, 

as did most of the furniture as well as a number of small pictures of the estate of 

Moreau’s grandfather. Here, too, is the portrait of Moreau painted by Edgar 
Degas in Rome in 1859, a souvenir of a friendship that by the time Moreau 

remodeled these interiors had cooled considerably. The organization of the 

souvenirs in this room culminates in a large glazed frame containing miniature 

objects, photographs, medals of honor, jewelry, and toys. The last room, the 

boudoir, preserves the memory of Moreau’s “unique et meilleure amie,” 
Alexandrine Dureux. Her presence is evoked with furniture that had once 

belonged to her and in a series of watercolors that Moreau had given her, and 

which he later purchased back from her heirs shortly after her death. The 

subject matter of many of the artworks exhibited here – Conversation amoureuse, 

Leda and the Swan – is as programmatic as the presence of two photographs of 
Alexandrine by Nadar. 

There is an obvious paradox in the combination of Moreau’s 

meticulous autobiographical arrangement of this apartment and his explicit 

instructions to Henri Rupp to close it off from public view. The care Moreau 

invested in this biographical “shadow museum” makes his disappearing act far 

less unequivocal than is often suggested. The man Moreau is only partially 
eclipsed by the artist and his oeuvre, all the more so as, although against 

Moreau’s will, the apartment was opened to the public in 1991. 36  Still, the 

intimate spaces now added to the house-museum do not suddenly reveal the 

man; instead they constitute just another mask the artist left behind to be 

interpreted. The interiors constitute a coded autobiographical text which 
museum visitors can enjoy nosing through, but can never penetrate to find the 

private man beneath. The museum‘s violation of the restrictions on accessibility 

instituted by Moreau does not alter the text itself. What is altered by the 

apartment’s unconditional exposure to the visiting public is the readability of the 

subtle constellation of masks that Moreau upheld to shape his public artistic 
																																																								
36 Ragnar von Holten’s 1960 publication of a series of photographs of the apartment in a little 
monograph meant a first breach of the apartment’s secret status. The cabinet de reception was added to 
the visitor’s circuit in 2003, on the occasion of the museum’s centenary celebration. Ragnar von Holten, 
L'art fantastique de Gustave Moreau (Paris: Pauvert, 1960). 
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image. In the studios transformed into museum galleries Moreau and Rupp 

could stage an oeuvre never completely detached from the demonstration of the 
efforts of its making. And, on the level below, everyday living quarters could be 

turned into a family memorial. Yet the meaningful constellation of both spaces 

involved more than just a spatial division of different aspects of Moreau’s 

subjectivity; it also involved a significant differentiation in access to these spaces, 

which is now leveled out. With each shift of the boundary between stage and 

the reduced offstage, 14, rue de la Rochefoucauld confirms itself as a public 
house-museum that forces Moreau to simplify his posthumous performance of 

hiding and showing. 
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Afbeeldingen

1. Gustave Moreau, Oedipe et le Sphinx (1864). (The Metropolitan Museum of Art, New York)
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2. Façade of the Moreau Museum, by architect A. Lafon; published in SADG Recueil publié à 
l’occasion de la millième adhesion à la SADG (Paris, 1911).
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3. Gustave Moreau’s parental house, situation before the enlargement of 1896, still with a front 
garden. Plan of the ground floor.

4. Building plan of the 1896 enlargement, plan of the first floor with the preserved apartment in 
the back and a new salon, ‘cabinet de réception’ and staircase in the front.
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5. Entrance hall to the museum, situation 2012. At the top a fragment of Moreau’s copy of Pous-
sin’s La mort de Germanicus.

6. The ‘cabinet de réception’ on the first floor, situation 2012.
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7. The ‘dining room’ on the first floor, lined with photographs and engravings of Moreau’s best-
known works, the originals of which are not in the museum collection, situation 2012.

8. Musée Gustave Moreau: ‘bedroom’ on the first floor, situation 2012.
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9. Musée Gustave Moreau, large studio gallery on the second floor, situation 2007.

10. Musée Gustave Moreau: cabinet with drawings that can be leafed through, on the second 
floor, photo 2007.
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11. Gustave Moreau, sketch for the hanging on a wall in the large studio gallery on the second 
floor, undated, Musée Gustave Moreau, Inv. Dessin 5054.
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12. Musée Gustave Moreau, view from the first gallery looking into the second gallery in the third 
floor with some of the remaining easels, photo 2012.
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13.  Musée Gustave Moreau, the rotating cabinet with the hinged watercolors in the second gal-
lery of the third floor, situation 2012.
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2.2 
 
Revisiting Giorgio Morandi’s studio in the gallery and  
a casa : the design politics of studio reconstructions 
 
In the past few years, the studio of Giorgio Morandi (1890-1964) has made 
quite an interesting journey. It became one of a few artists’ workplaces whose 
content ‘travelled’ to the museum after the death of the artist in order to be 
reconstructed there. In 1993, the studio was first transferred from its location in 
Morandi’s original Bolognese apartment in Via Fondazza 36 and into the 
galleries of the then newly established Museo Morandi in the center of Bologna, as 
part of a major donation by Morandi’s youngest sister, Maria Teresa Morandi. 
Yet in 2009 the painter’s studio was reinstalled in its original location as part of 
the apartment’s remodeling into a house museum. The resultant Casa Morandi is 
the memorial pendant to the Museo Morandi which now became a stricter 
(monographic) art museum as the studio left this museum’s pristine spaces to 
Giorgio Morandi’s work alone: paintings, watercolors, drawings and etchings 
that are for the most part entitled simply Natura Morta or Paesaggio, with subjects 
that remained constant since 1920. Morandi’s still lifes are composed of 
combinations of the same series of bottles, vases, flasks and cans; the landscapes 
consist either of views from Morandi’s studio window or of scenes in Grizzana’s 
hills, where the artist used to stay in summer. The recent ‘return home’ of 
Morandi’s studio after its fifteen yearlong residence in the art museum and the 
accompanying redistribution of the monographic museum’s activities make this 
case all the more interesting.  

Morandi’s simple bedroom was rather an atypical studio, as it only had a 
south oriented window opening instead of one oriented to the north with its 
stable and even light. Morandi turned the laterally incident light through his 
south window to maximal profit by arranging a set of three tables of various 
heights in the room, which caught the sun at different times of the day. On 
these tables Morandi arranged his compositions of bottles, cans, vases and other 
props for his numerous still-lifes. The window looked out onto a small 
courtyard and onto the surrounding roof landscape. Morandi painted and etched 
the views from his studio window time and again. 

When in 1964 Morandi died of lung cancer, the apartment and studio 
interior were left unchanged for years. The interior remained part of the private 
realm as first Morandi’s sisters and later only the former house personnel were 
still living in the apartment, the sisters having moved to a more comfortable 
apartment. In the meantime however, photographic reportages by various artists 
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such as Jean Michel Folon in 1979 and Luigi Ghirri in 1990 contributed to the 
studio’s existence in the public domain. The photographs made Morandi’s 
former workplace public before it also became physically accessible to the larger 
public.1 They captured the poetics of the studio with its poor but idiosyncratic 
objects, highlighting the aesthetic qualities of the dusty bottles under the play of 
light in the studio, or framing still lifes with bottles on Morandi’s tables in 
compositions referring to his paintings. The photographs gradually fed the aura 
of the small room, to the point of possibly bestowing Morandi’s studio with the 
status of a work of art in its own right. The auratic quality of the room as 
pictured by Ghirri and others is also inextricable from a melancholic wallowing 
in the lingering presence of the absent artist in the studio. Sensitive to every 
trace of Morandi’s former activities, from the pencil marks on the table surfaces 
to the thick layered crust of paint on Morandi’s easel, the cameras captured 
Morandi’s ghostly absence-presence in Via Fondazza. 
 Besides as artworks of Ghirri or Folon, the various photographic 
reportages sure enough also functioned as a means to document Morandi’s 
studio for art history’s archives. In 1989 Carlo Zucchini, friend of the Morandi 
family and executor of Maria Teresa Morandi’s donation, even explicitly invited 
Luigi Ghirri to visit and record Morandi’s former studio.2 Similarly, when 
Zucchini and Marilena Pasquali dismantled the studio in 1993, the process was 
photographed by Gianni Berengo Gardin.3 Among Ghirri’s photographs are a 
series of frontal pictures of each of the studio’s four walls, which were later 
printed on panels on a 1:1 scale and assembled as an evocation, a duplicate of 
Morandi’s studio on the occasion of a temporary exhibition.4 Ghirri’s 
photographs would also be instrumental to the creation of the two future studio 
reconstructions. 

                                          
1 See Marilena Pasquali, "Lo studio di Morandi e l'occhio del fotografo," in Lo studio di Giorgio Morandi. 
Fotografie di Gianni Berengo Gardin, ed. Gianni Berengo Gardin and Marilena Pasquali (Milano: Charta, 
1993). pp. 7-15. Probably the most recent artistic reflection on Morandi’s studio are the films Still Life 
and Day for Night that Tacita Dean made in 2009, on the basis of a visit to Morandi’s studio already 
reconstructed in Via Fondazza. 
2 Ghirri made photographs of the studio and the courtyard in Via Fondazza as well as photos of 
Morandi’s summerhouse and studio in Grizzana. See Giorgio Messori and Luigi Ghirri, Atelier Morandi, 
Prima ristampa ed. (Bari: Palomar, 2002). 
3 Since 1982 Pasquali was in charge of the Giorgio Morandi Archive and Study Center set up in the 
Municipal Gallery of Modern Art. See Museo Morandi, "Establishment and Development of the 
Morandi Museum. Chronology of the Collection," in Museo Morandi : catalogo generale, ed. Museo 
Morandi (Milano: Silvana, 2004). The most complete publication of Berengo Gardin’s reportage is 
Gianni Berengo Gardin, Carlo Zucchini, and Lorenzo Sassoli de Bianchi, Giorgio Morandi's Studio  
(Milano: Edizioni Charta, 2008). 
4 The three panels of each of the studio’s walls are preserved by Carlo Zucchini. They were assembled 
and exhibited as a photographic reconstruction of Morandi’s studio on the occasion of the exhibitions 
Morandi e il suo tempo (Bologna, 1985-86) and a Morandi exhibition in Bergamo in 1991. Cf. Carlo 
Zucchini in an interview with the author on March 24th 2009. 
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Although after the Second World War Morandi had subtly cultivated his 
portrayal as a reclusive and apolitical artist with the enclosing studio walls as a 
fitting metaphor, Morandi himself never made any dispositions to ensure the 
posthumous maintenance of his studio. Nor did he provide for his works to stay 
together as a representative oeuvre collection, let alone he would have taken 
measures to prepare his proper monographic museum. All the artist had done 
was taking care in strategically locating many of his works in nuclei with 
collectors that he knew often personally, like Luigi Magnani, or Cesare Brandi.5 
But if Morandi apparently did not develop any plans to have his museum 
realized, after the artist’s death his younger sister Maria Teresa did. With some 
of her brother’s most beautiful works hanging on the walls of their home, she 
maintained that the only place for a Morandi museum was in the city’s centro 
storico, and she made it clear that she would donate her collection of Morandi’s 
works only if the museum was located there.6 The studio seems to have been of 
no importance to the discussions on the establishment and the location of a 
museum for Morandi. 
 
Love and other arguments 
In 1983 art historian, critic and theorist of restoration Cesare Brandi (1906-
1988) published the polemical piece Morandi: The case for a museum in the centre of 
Bologna in Corriere della Serra to which Brandi was a lifelong contributor. Brandi 
was a personal friend of Morandi, as well as a collector and a promoting critic of 
his art.7 In 1939 he wrote the first monograph dedicated to the artist. In the 
1980s, as a still prominent voice in Italy’s culture landscape, Brandi backed the 
project of establishing a Morandi Museum in central Bologna. The essay has to 
be understood within the context of discussions about the plan to incorporate 

                                          
5 Cesare Brandi, "A passion for Morandi in the Black Forest [1983]," in Cesare Brandi: Morandi, ed. 
Marilena Pasquali (Siena/Prato: Gli Ori, 2008). pp. 149-152; Lorenza Selleri, "Morandi on either Side of 
the Atlantic. Critics, Collectors, and Dealers in Europe and the Americas," in Morandi 1890-1964, ed. 
Maria Cristina Bandera and Renato Miracco (Milano: Skira, 2008). p. 175. The only public bequest 
Morandi’s will contained was the donation of four works of art to Rome’s Museum of Modern Art: one 
drawing by Georges Seurat and three drawings by Henri Rousseau. In the end it would be the longest 
living sister, Maria Teresa Morandi who would decide on the collection of Morandi paintings that her 
brother had left her. She first intended to donate them to that same Roman Museum of Modern Art. Cf. 
Carlo Zucchini in an interview with the author, Bologna, March 2009. 
6 Janet Abramowicz, Giorgio Morandi : the art of silence  (New Haven (Conn.): Yale university press, 
2004). p. 5. 
7 Brandi’s writings on Morandi and their mutual correspondence were collected in a recently published 
volume: Marilena Pasquali, ed. Cesare Brandi: Morandi (Siena/Prato: Gli Ori, 2008). In the volume, art 
critic and Brandi’s adoptive son Vittorio Rubiu Brandi also sketches the relationship between Morandi 
and Brandi. Vittorio Brandi Rubiu, "Brandi, Morandi, aesthetics and other matters," in Cesare Brandi: 
Morandi, ed. Marilena Pasquali (Siena/Prato: Gli Ori, 2008); "Brandi and Morandi [1990]," in Cesare 
Brandi: Morandi, ed. Marilena Pasquali (Siena/Prato: Gli Ori, 2008). 

433



 

the future Morandi Museum in the city’s already established museum of modern 
art, the current MAMbo, Museo d’Arte Moderna di Bologna. This existing 
museum was located not far from Bologna’s train station, outside the historical 
city center. Brandi wrote that the location for a Morandi museum was an 
important issue. He resolutely discarded any proposition to establish a Morandi 
Museum outside the city’s famous porticos as dishonoring. It was the heart of 
the city that still retained the echoes of the great man for whom the city was a 
loved one and in which he would daily stroll. Therefore, if the city were to 
finally answer the love of its famous son and to pay its symbolical debts with a 
museum it should be in one of the palazzos in the city center.8 Three years later 
Brandi repeated his opinion in Is a museum for Morandi too much to ask?9  

Brandi the committed friend comes up with quite different 
argumentations than we would expect from the restoration theorist Brandi. 
However emotional the tone, he develops a precise argumentation for choosing 
a central location in Bologna to present Morandi’s oeuvre. In this 
argumentation, the representational status of a central city location is 
considered, together with the habits and feelings of the artist related to the 
various locations. Brandi’s arguments concerning the location of a Morandi 
Museum are the arguments of an intimate friend; they have an entirely different 
character from the sort of general theoretical argumentation Brandi develops as 
a restoration theoretician in his writings like Teoria del restauro (1963). In the two 
occasional newspaper articles Brandi did not argue that Morandi’s artworks 
could be better preserved, enjoyed or understood at one place in the city or 
another, not even on the spot where they were created. It is out of respect, out 
of love for Morandi as a person, and not for what his works demand, that a 
Morandi Museum ought to be established in the city center. 

It should not surprise us then, that Brandi makes no plea whatsoever to 
turn Morandi’s former apartment into a Morandi house museum - even if on 
earlier occasions he had written about the particular attraction that Morandi’s 
studio, the courtyard, and Grizzana exert as “places of inspiration” on amateurs 
of Morandi’s work like himself. In his Notes for a Portrait of Morandi, published in 
1960, Brandi compares Grizzana for instance to Van Gogh’s Arles, Cézanne’s 
Estaque and the Sybil’s cave in Cuma, as he describes his own embarrassment 
over his fascination for the artist’s summer retreat: 

 

                                          
8 Brandi’s suggestion that Bologna should finally answer Morandi’s love is a textbook example of the 
typical discourse of a collective (irredeemable) debt vis-à-vis the misunderstood artist described by 
Nathalie Heinich. Nathalie Heinich, La gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration, ed. Jean 
Piel, Critique (Paris: Minuit, 1991). 
9 Brandi, "Is a museum for Morandi too much to ask? [1986]." 
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The place where an artist draws the corner-stone of his inspiration – 
and I use the word unapologetically – is a place which has something 
sacred about it: rather like the Sybil’s cave. It may have been a cave like 
any other, but the words written on leaves become shreds of the future. 
For all our skepticism, it is impossible not to feel a secret sort of pride, 
almost, when we visit the cave at Cuma.10 
 

Yet in his articles about a future Morandi Museum Brandi stated from the outset 
that he was “not advocating a museum in Via Fondazza, not least because the 
view from Morandi’s window is so altered,” stressing how Morandi grieved over 
the new building of the 1950s that blocked the view of his beloved little yard-
cum-garden.11 Just like Morandi’s love for Bologna’s portico-lined city center is 
an argument for Brandi to favor the center as location for a Morandi Museum, 
Morandi’s regret that one of his favorite scenes for a landscape was mutilated by 
a new apartment building provides Brandi with an equally affective argument to 
disqualify Via Fondazza as site for a future monographic museum.  
 
 
The first reconstruction in the Museo Morandi (1993-2008) 
When in 1993 the Museo Morandi finally opened, it was located on the second 
floor of the fifteenth century monumental Palazzo d’Accursio.12 This palazzo 
also houses Bologna’s Town Hall and is situated on the city’s central Piazza 
Maggiore. The new Morandi galleries were part of Bologna’s Museum for 
Modern art, but not located on the institution’s main site. The dislocated and 
reconstructed studio’s interior was a key feature of the new Morandi Museum’s 
exhibition route. It was located in between larger and smaller sized white walled 
picture galleries, in a room approximating the size of Morandi’s original studio. 
There it served as a kind of bonus to the exhibited collection of Morandi’s 
paintings, drawings, etchings and watercolors.  

                                          
10 "Notes for a Portrait of Morandi [1960]." p. 94. 
11 "Morandi: The case for a museum in the centre of Bologna [1983]." p. 146. 
12 In this Palazzo d’Accursio Bologna abolished slavery in 1256, and this connotation of the Palazzo as a 
place of freedom is said to be the argument that mayor Embeni used to convince Maria Teresa Morandi 
to donate her collection. For the Morandi Museum was not the outcome of a manoeuvre by Maria 
Teresa Morandi; the initiative for a Morandi Museum in Bologna had been taken by Mayor Embeni in 
1984, after in 1982 a Morandi Archive and Study Center had already been set up in the Municipal 
Gallery of Modern Art. The basis for the new Morandi Museum collection was laid by purchasing 
Francesco Paolo Ingrao’s Morandi collection in 1985, besides smaller purchases and bequests. After the 
Morandi sisters had donated several smaller donations, in 1991 Maria Teresa Morandi made a major 
donation of 20 paintings, 11 watercolours, 44 drawings and 43 etchings, besides the content of the 
studio. Soon after, she would add more works and a substantial part of Morandi’s archives and library. 
Cf. Museo Morandi, "Establishment and Development of the Morandi Museum. Chronology of the 
Collection." and interview with Carlo Zucchini by the author on March 24th 2009. 
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Carlo Zucchini describes the reconstruction of the studio in 1993 above 
all as a “salvage operation.”13 Bringing over the studio’s content into the 
museum is presented as a measure to preserve valuable art historical 
documentation, threatened by a remodeling of the original apartment in Via 
Fondazza announced by the proprietors. Zucchini however also suggests that 
this pragmatic intervention had a more conceptual motivation as well. He argues 
that transporting Morandi’s studio was necessary in order to prevent the studio 
from becoming a place of melancholic longing and inactivity, too much in 
contrast with the place of activity it had always been: “the nine square meters of 
workshop in which Morandi worked every day from 1936 to 1964 no longer has 
any reason to be here.”14 The only way to counter the settling of a melancholic 
longing onto the preserved studio and to prevent the annihilation of Morandi’s 
universe, Zucchini argues, was to draw the studio into the dynamics of historic 
research and museological narration: 
 

(…) to produce history, without falling into the banality of patterns or 
legends of remembrance. We therefore have to intervene and transfer 
things to where there are more spacious and comfortable areas for 
analysis, alongside the huge collection of works now on display in the 
Palazzo d’Accursio.15 
 
The first of the two studio reconstructions indeed seemed more like a 

documentary salvage operation than like an attempt at a realistic 
reconstruction.16 Its staging made little effort to conceal its nature of an ad hoc 
arrangement of dislocated historical documents in a museum gallery. The studio 
interior was inserted in the Palazzo’s windowless room in such a way that the 
visitor’s entrance to the reconstruction room was positioned in the place where 
in the original studio the only window opening used to be. The two original 
doors to Morandi’s studio were not ‘reconstructed’ but merely suggested by two 
life size prints of photographs of the closed doors sticked uncomplicatedly onto 
the room’s walls. (The photographs were parts of Ghirri’s frontal photographs 
of the furnished studio’s walls.) The studio’s original French windows were 
replaced by a simple plastered wall opening without any casing, through which 

                                          
13 Carlo Zucchini, "Giorgio Morandi's studio: persistence and transformation," in Museo Morandi : 
catalogo generale, ed. Museo Morandi (Milano: Silvana, 2004). p. 472. 
14 Ibid. p. 472. 
15 Ibid. p. 472. 
16 This reconstruction in the Museo Morandi was never published, except for its now no longer online 
presentation on the museum’s web site: www.museomorandi.it (28.05.2009). I rely on this 
presentation and on the documentation dossier with extensive photographs by Maxime Czvek who 
visited the Museo Morandi in april 2007 when the first studio reconstruction was still in place. 
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visitors entered the studio reconstruction. As a consequence, this single opening 
became a hole to look into instead of out of the studio space. A complex problem 
with designing dislocated or relocated reconstructions of historical interior 
spaces is solved this way: the problem of what is seen when visitors look out 
from the window of a relocated interior. The visitor to the Museo Morandi 
covers this single hole with his own presence so that any potential problematic 
view on an incongruent ‘outside’ is avoided. This casual swapping of the studio 
window for a door opening to the studio reconstruction was, then, a smart 
decision that enhances the reconstruction’s illusionism. According to project 
architect Roberto Scannavini, the position of the reconstruction’s entrance and 
viewers’ position were not chosen to obfuscate a problematic view outside, but 
for more didactic reasons. As Morandi’s entire studio was organized around the 
south window through which all the light entered the space, Scannavini argues, 
this point was also a privileged position for museum visitors to overview every 
part of the studio.17 Moreover, this viewpoint was very close to Morandi’s 
habitual position in his studio when at work, sitting on his bed or on the single 
chair in the middle of the room. From this position, the artist would have had a 
good view on each of the three ‘stages’ upon which he installed his objects. 
Conversely, overlooking Morandi’s position, his easel, the different tabletops 
with the objects selected from the bulk of props on the floor, visitors were 
expected to read and to understand Morandi’s way of working that underlay the 
whole set-up of the studio. “In this dynamic way,” Scannavini wrote, 
“Morandi’s notion of the studio-workshop has been reconstructed, rather than 
showing the room in a static condition as a simple curiosity of furnishing.”18 

Despite Scannavini’s belief in the visitor’s dynamic apprehension of the 
staged studio, this didactic documentary reconstruction was appalling at the 
level of the visitor’s experience, as the museum staff now readily admits: the 
reconstruction was a far cry from the atmospheric studio as captured by Ghirri 
and the other photographers. It made little effort to feed the illusion of getting 
in contact with Morandi’s real studio. Despite the authenticity of Morandi’s 
dusted bottles and cans and all the other exhibited objects, the studio was 
experienced as an unmistakably artificial and pale reconstruction of a space 
famous for an atmospheric quality that was now completely absent. A better 
approximation of the original characteristic daylight could have improved the 
reconstruction’s design, but even then the studio would probably still have felt 
too ‘out of place’ between the white museum galleries in the monumental 
Palazzo d’Accursio. 

                                          
17 Roberto Scannavini, "The Morandi Museum in the Town Hall," in Museo Morandi : catalogo generale, 
ed. Museo Morandi (Milano: Silvana, 2004). 
18 Ibid. p. 471. 
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The reinstallation in the Casa Morandi (2009-present) 
With the second reconstruction in 2009, conditions were much more favorable 
for approximating the studio’s original atmosphere. This time not only could the 
studio be restored to its historic location in Morandi’s former backside 
apartment at Via Fondazza 36, embedded in the urban tissue of Morandi’s 
quarter, and with the right light and view from the studio window. Also the 
original walls of the studio were now available. As by miracle, Morandi’s 
bedroom-studio was one of the few rooms left unaffected by the alterations of 
the apartment that had already taken place between the emptying of the 
apartment in 1993 and 1998, the year when the city bought the apartment.19 
Since the objects could be reunited with their marked places on the studio walls 
instead of on the even walls in the Palazzo d’Accursio, everything could easily 
interlock again into the convincing whole of Morandi’s working room. Even the 
surface’s paint marks and the scratches witnessing Morandi’s activity were still 
intact. The nails on which Morandi’s frames and other objects had been hanging 
for decades were left in place. Thanks to years of uneven exposure to the 
sunlight and perhaps also as a result of smoke stains caused by the notable 
smoker that Morandi was, the walls had registered the imprints of these frames 
like old-time photographic plates.20 Once ‘returned home,’ each of Morandi’s 
dusted bottles and cans, each of his tables, and each frame or note could find 
back its original place on the floor or the walls.  

The atmosphere in the recreated room now indeed corresponds more 
or less to the one informed visitors would expect to find: the atmosphere that 
Ghirri captured in his photographs, even if this is not the result of the daylight 
entering the studio through the original French windows as it did in Morandi’s 
days. The shutters of these windows now remain closed and artificial light 
imitates the incidence of the sunlight, probably for conservative consideration 
but it might also be to avoid the sun interfering with the light of the projections 
in the exhibition area. 

As the second reconstruction could be an easy restitution of original 
movables to an unaltered room, the main design challenge changed.21 Making a 

                                          
19 Interviews by the author with project architect Massimo Iosa Ghini (20.03.2009) and Carlo Zucchini 
(24.03.2009). 
20 Gianni Berengo Gardin captured these marks in some very powerful photographs which suggest that 
Morandi might have never haunted this small room in Via Fondazza more than when it was marked 
only by the traces on the walls. Berengo Gardin, Zucchini, and Sassoli de Bianchi, Giorgio Morandi's 
Studio. 
21 Whereas the first studio reconstruction posed the problem of designing a period room in a museum 
gallery, the challenge now shifted to “curating a house with period rooms.” Cf. Jeremy Aynsley, "The 
modern period room - a contradiction in terms?," in The modern period room : the construction of the 
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more realistic studio reconstruction was now no longer a real challenge. In 
comparison with the first studio reconstruction in a museum gallery context, the 
main challenge now shifted to implementing the necessary apparatus for an 
exhibitionary situation into a historic house; to making a well-considered 
delimitation of which parts of the (already partly altered) historic apartment 
were to be reconstructed; and to clarifying the historicity of the historic interiors 
as reconstructions. This last challenge relates to the more general issue, central 
to historic house museums, of balancing the visitor’s experience of visiting a 
house in the past and signaling the museum’s institutional regime in the present. 

The scripts of visiting a private house and even of visiting Morandi at 
home are indeed invoked by various aspects of the mise-en-scène of a museum 
visit to the Casa Morandi. Morandi’s memorial house museum can only be 
visited on appointment. Visitors have to ring a doorbell in the street to access 
the residential building in which Morandi’s former apartment is situated. The 
way through the staircase to the apartment on the first floor immerses the 
visitor in a domestic, everyday atmosphere. Yet, once inside the Casa Morandi, 
this experience of an everyday domestic atmosphere is interrupted by an interior 
architecture that signals the official regime of a memorial institution: past the 
apartment’s entrance door the visitor finds a formal reception desk in an interior 
that is dominated by slick and brightly lit glass surfaces and integrated 
multimedia technology. 

Of the historical apartment only three rooms were reconstructed as 
historical interiors: the studio, a small storeroom where Morandi stored props 
that he had mainly used in his early career, and the so-called anticamera that 
gave access both to this storeroom and to the studio. The original furnishings of 
these three rooms were available and could take in their old places, since at the 
moment of the apartment evacuation these three rooms had been esteemed 
historically most important and their content had been ‘archived’. In order to 
adapt the apartment to its new use as house museum, the irregular succession of 
rooms leading from one room to the other was replaced by a clear continuous 
circuit for visitors. It runs behind the reconstructed anticamera, passes along a 
small photo gallery with a selection of studio photographs taken before and 
after Morandi’s death, along the reconstructed studio, the storeroom, the 
opened side of the anticamera, through the entrance area again, a reading room 
where Morandi’s books are preserved, to end in a small auditorium where some 
objets d’art of Morandi’s own collection are exhibited. Along the entire circuit 
runs a modular display system of translucent glass panels with wall texts on 
them. Inbuilt display cases exhibit biographical objects and documents. This 
                                                                                                  
exhibited interior 1870 to 1950, ed. Trevor Keeble, Brenda Martin, and Penny Sparke (New York: 
Routledge, 2006). p. 10. 
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exhibition is structured thematically: ‘Family memories’, ‘His development’, ‘The 
maturity’, ‘Morandi and the artists, the critics, and the world of cinema’, ‘The 
store room’, ‘Etching’, ‘Inside and outside his studio’, ‘The dining room’, ‘His 
books’, and ‘Ancient artworks [that] belonged to Morandi’. The back-lit 
translucent glass, inbuilt lcd-screens, video projections on glass screens, and 
acoustic domes for the video sound define the museum’s general high-tech 
atmosphere. The walls without glass paneling are covered with a greyish-
ochreous unpolished stucco that seems to imitate the original stucco in 
Morandi’s studio. The ochre might also have been chosen to imitate, in 
combination with the brown lettering and the soft yellow glass paneling, a 
Morandian color scheme.22 However incongruous the combination of the 
stuccoed walls and the high-tech displays might seem, they both signal the ‘new’ 
in a contrast with the three historical room interiors. 

The designs of the ‘interfaces’ between each of the historical interiors 
and the visitors’ circuit show an interesting variety resulting from the choice 
where a historical room is ‘cut open’ and from the design of the new frame in 
between reconstruction space and exhibition space. The anticamera for instance has 
two very different interfaces on the two sides from where it can be seen. On 
one of its long sides it is exhibited through an original door opening: the 
wooden door is fixed in a wide open position and a sheet of glass is set within 
the door opening’s wooden frame. This interface situates the beholder in the 
position of an outsider peeping in a room whose threshold he has not passed. 
The combination of original wooden door and the new glass door also makes 
the museum visitor easily understand how the new interface relates to the 
interior’s ‘architectural envelope’ before musealization. In contrast, the opposite 
long side of the exhibited interior is entirely bordered by a screen of room-high 
glass panels that cuts off a new corridor for visitors to pass between the 
apartment’s outer wall and the remaining part of the anticamera. This interface 
is much more ambiguous about the beholder’s position in or outside of the 
historical space. It obscures how this new border of the room relates to the 
anticamera’s historical fourth side and its junctions with the surrounding rooms. 
A solution in between the latter two extremes is used to exhibit the storeroom. 
Here a glass door is set in the original door opening but without keeping the 
original doorframe and door. 
 The studio interior is contained by the four walls that originally 
enclosed it, except for the northwest corner of the room which has been ‘cut 
out’ to create space for the visitor’s circuit running in between studio, storeroom 

                                          
22 “Studio Iosa Ghini has followed the chromatic preferences of the artist by using ochre, brown and 
gray tones”. Massimo Iosa Ghini, "Comunicato Stampa: Il restauro della “Casa d’artista Giorgio 
Morandi”, progetto Studio Iosa Ghini Associati.," (Bologna2008). 
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and anticamera. This way a position is created for visitors to peer into the 
studio, a position that much better approximates the position of historical 
visitors entering the studio from the anticamera than the visitor’s position in the 
first studio reconstruction. The ‘cut out’ is articulated by two glass screens from 
floor to ceiling, creating a glazed corner that intrudes the studio space, 
apparently without interfering in the reality of the studio behind the glass. Few 
will notice however the absence of the stove that used to stand in the now 
omitted corner, or the fact that some of the furnishings had to be moved some 
inches because of the new glazed corner. The introduction of the inverted 
glazed corner constitutes however a strategic manipulation of the frame: more 
critical than the stove’s disappearance from sight is the disappearance of the two 
door openings in the former corner which connected the studio with the 
anticamera and with a sleeping room. The doors’ disappearance makes that the 
studio’s historical situatedness in the apartment becomes hard to read, so that 
the studio might once more appear to stand on itself. 
 
Setting Morandi in his studio 
It is worthwhile to compare the two subsequent studio reconstructions, both 
with the original situation and with each other. A critical evaluation of these 
reconstructions should however not be limited to their success or failure as 
realistic reconstructions of the original studio. Firstly, as the reconstructed 
studios are part of two larger projects of establishing a museum, we should also 
look at how each reconstruction functions within the larger institutional 
environment in which it is embedded. A second larger critical perspective to 
evaluate the studio reconstructions relates to the question of the meaning of 
presenting a reconstruction of Morandi’s studio in the first place, particularly so 
since a strong myth has grown around Giorgio Morandi’s studio.  
Let us first consider this myth. 

Morandi’s studio occupies a key position in the critical and the art 
historical discourse relating to the artist. It is not viable to speak of Morandi’s 
art in simple terms, notwithstanding or possibly due to the apparent simplicity in 
its choice of subjects.23 Approaching Morandi’s art through the particularities of 
his process of ‘making’ in the studio proves an attractive way out for critically 
discussing Morandi’s art. Morandi’s landscapes and still lifes are typically 
described as poetic investigations of a middle ground between realism and 

                                          
23 Brandi writes that Morandi’s images are signifiers without signified: “This is Morandi: a signifier 
without signified, in which the phonemes, i.e. the colors, emit a signified which is “other”: light like 
diamonds radiated by the sun, and which is then returned to the dark, and color like the iris of a pupil, 
which is nothing and can be everything: Helen and Adonis, love and death. This is the reason it is 
impossible to speak of this painting – so first-person direct and legible, so devoid of underlying 
implications – in simple terms”. Brandi, "A passion for Morandi in the Black Forest [1983]." p. 154. 
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abstraction. Morandi’s oeuvre in its entirety is known as a poetic universe, 
permeated by a contemplative silence that is typically brought in relationship 
with Giorgio Morandi’s contemplative life, and with the silence of his studio, as 
for instance in the following passages by Giorgio Messori: 
 

ses œuvres expriment en effet la volonté d’un artiste qui fait le choix de 
l’exercice constant du travail dans le but de pénétrer la réalité intérieure 
des choses. Le silence dont Morandi a voulu entourer sa vie est celui du 
regard contemplatif 

 
L’insistance du regard (…) peut nous mettre en condition d’incorporer 
un paysage ou de saisir une intensité lumineuse particulière qui révèlera 
l’énigme de l’être des choses et de leur rapport réciproque dans l’espace. 
Giorgio Morandi a consacré toute sa vie à sonder la profondeur de cette 
énigme. Conscient du caractère infini de la tâche qu’il s’était assignée, il 
a circonscrit son existence à un petit nombre d’espaces d’intimité 24 

 
To understand how repetition in Morandi’s artworks is impossible despite the 
repetition of the theme of bottles, vases and cans in Morandi’s still lifes, and to 
understand the mysterious charm of Morandi’s paintings, Messori argues, we 
need to consider the particularities of Morandi’s work process in his studio.25 
The often quick material realization of a work by Morandi is typically preceded 
by a long and meditative preparation process during which Morandi would 
position and reposition his familiar, unassuming props on one of the three small 
tables in his studio. He would mark the position of each bottle with a pencil 
before moving it, so that it could be returned easily to its former position if 
necessary. What Morandi was after in this process is the combined effect of the 
spatial arrangement and a particular quality of light that would envelop the 
objects in a reciprocal rapport, both between each other and with the 
surrounding space.26  

Cesare Brandi calls this preparatory process Morandi’s constitution of the 
object, a process Brandi extends further to the selection and preparation of the 
props, alienating them from their habitual context of everyday use, but also to 
Morandi’s “mental realization” of the objects he is going to paint: 
 

                                          
24 Giorgio Messori, "La planète sur la table," in Atelier Morandi, ed. Giorgio Messori and Luigi Ghirri 
(Bari: Palomar, 2002). p. 9 and p. 11. 
25 Ibid. p. 13 and p. 16. 
26 Ibid. p. 13 
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Here Morandi has to be observed at work, from his purchases at the 
local Saturday market to the process of choosing, or ostracizing, or 
readmitting objects from the army of broken lamps and empty bottles. 
He maneuvers patiently on his little table, a sheet of paper neutralizing 
the grain of the wood; never content with the intrinsic, suggested color 
of the glass, china, or sometimes celluloid, but in a sort of pre-painting, 
paints his decanters, coating the inside in white, dense and grainy as 
magnesium; puts to good use even the dust that has deposited, and 
finally is able to see them as the object itself: a curious parade of dirty 
odds and ends to anyone else.27  

 
According to Brandi, when Morandi proceeded to painting, he would not paint 
the constellation ‘naturalistically’, but formulate an image of the object he had 
already realized in his mind, only approximated by the objects on one of the 
tables in the studio. In this final reality of the painted or etched image, the scale 
of a bottle, the way it is lighted or drops a shadow, or its color can differ quite 
much from the ‘reality’ of Morandi’s staged and continuously studied scenes of 
bottles and cans. This irreducibility, incomparability even of the reality of the 
world within Morandi’s art with the reality of the bottles in his studio was 
stressed by Cesare Brandi in a parable-like short story: 
 

“Oh what are you doing” said the painter Morandi on suddenly coming 
into his room and seeing that the bottles had gone wild on the tall 
trestle in his absence. With a still wet paint brush one had painted itself 
a face, while another had unashamedly taken off its thin covering of 
dust. (…) 
- Everyone says we talk in your paintings, so why should the painted 
ones talk, and not us, the real ones? 
- You are not real at all – said the painter Morandi angrily; normally he 
remains calm, but this time he flew off the handle. – Whether you exist 
or not is your business, but as for reality, don’t dream of having any of 
it outside my consciousness.28 

 
Messori, Brandi and others suggest that we have to consider Morandi’s working 
process to better understand his work, but they are wary to reduce the 
interpretation of Morandi’s artworks to a shallow referentialism to Morandi’s 
modelling bottles and vases. That would be missing the whole point of his 
artistic endeavor. 
                                          
27 Brandi, "Morandi's Personal Journey [1942]." p. 46.  
28 "The revolt of the bottles/Hortus conclusus [1947]." p. 71. 
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Morandi’s studio also plays a key role in the typically brief biographical accounts 
of the artist. As Maria Mimita Lamberti writes, Morandi’s biography can be 
summarized with a few essential facts.29 Giorgio Morandi (1890-1964) lived and 
worked his entire life in the historic city center of Bologna, where he also 
received his training and where he became a professor in etching at the 
Accademia di Belli Arti in 1926. In 1910 Morandi moved with his mother and 
his three sisters in the rented apartment in Via Fondazza 36 where he would live 
for the rest of his life, and where he would use his small bedroom as his 
studio.30 He often spent the summer in Grizzana though, a village in the cooler 
Apennine hills outside the city. He made rare visits to other Italian cities, and 
only twice did he leave Italy, no earlier than 1956. Regularly suggestions are 
made that this tranquil life far from the artistic centers of his time allowed 
Morandi to make an autonomous artistic development. 

“The first stage of a journey of enormous significance for Italian art 
began in 1911” is Cesare Brandi’s magniloquent opening sentence of the first 
monograph on Morandi, written in 1939, and referring to Morandi’s first 
important paintings.31 At the occasion of Morandi’s death in 1964, Brandi 
formulated more explicitly what he thought was the significance of Morandi’s 
personal cammino for Italian art: “Morandi’s miracle was precisely this: to make 
tabula rasa of the whole wrong-footed tradition presented by Italian culture, and 
to recoup the right direction, with the help of nothing more than the odd 
photograph[s] and very few originals.”32 According to Brandi, the greatest 
triumph of Morandi was that he had set out his revolutionary modernist artistic 
project by relying on nothing but some photographic reproductions, and a few 
original paintings, drawings and etchings of modernist artworks: Morandi’s 
achievement was totally by and of himself, and isolated from the Bolognese or 
Italian artistic scenes. For this “miraculous journey,” Brandi then suggests, the 
studio served as the sole setting. Brandi speaks of a camera magica, an ivory tower and 
a hortus conclusus; Giorgio Messori describes Morandi entering his studio as the 

                                          
29 Maria Mimita Lamberti, "Giorgio Morandi: The Times and Antinomies of a Legend," in Morandi 1890-
1964, ed. Maria Cristina Bandera and Renato Miracco (Milano: Skira, 2008). An Essential Bibliography 
on Morandi is published in Maria Cristina Bandera and Renato Miracco, eds., Morandi 1890-1964 
(Milano: Skira, 2008). pp. 363-366. 
30 More precisely, at first, the family occupied an apartment facing the street on the second floor of the 
Via Fondazza building. In the mid-1930s they moved into the apartment across the hall that faced the 
garden, the use of which the new apartment included. Abramowicz, Giorgio Morandi : the art of silence. p. 
3. 
31 Brandi, "Morandi's Personal Journey [1942]." p. 31. The monograph first appeared as an essay in 
March 1939 in Le Arti, first published as a book in 1942 and again in 1952 with a postscript by Brandi. 
The essay and the postscript are included in Pasquali, ed. Cesare Brandi: Morandi.  
32 Brandi, "The Morandi miracle [1964]." pp. 99-100. 
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artist coming home in his shell; Franco Basile pulls Morandi’s personality, the 
tone of his work and the character of the alchemist’s workplace together in the 
expression “laboratory of silence”.33 This recurrent portrayal of the solitary, 
reclusive artist in his studio is of course part of a generic artist’s mythology – the 
clichés of creative solitude, isolated genius, etc. – but in the case of Morandi, its 
significance is also more specific. The myth serves more critical ends here than 
merely rendering Morandi as a “true” artist. Brandi’s imagery from magic room 
to enclosed garden most fittingly supported his insistence “on placing Morandi 
within an autonomous cultural position, independently of a European or 
generically international framework.”34 Janet Abramowicz has traced back the 
genealogy of the Morandian myth of which Brandi was not the inventor, and 
she confronted it with a much more complex and ambiguous biographical 
account of the artist. Abramowicz argues that the foundations of the legend of 
Morandi the hermit were already stipulated in two articles published in 1928 by 
artist-writers Mino Maccari and Leo Longanesi who were the founding 
members of the Strapaese group of artists and writers.35 In the first extensive 
articles on Morandi, Maccari and Longanesi created “a portrait of Morandi as a 
painter as genuine and as typically Bolognese as the Bolognese bread made with 
oil (…) both writers described Morandi as a ‘pure’ painter who developed 
untouched by any influences”.36 They cleansed Morandi from any foreign 
influences, even if the artist himself had pointed out his ties to the international 
avant-garde in an exceptional autobiographical article in L’Assalto published 
only that same year.37 Abramowicz states that Morandi would conveniently wrap 
himself “in the cloak of this invented persona” when it suited him, allegedly 
forgetting the impact of early modern French art on his work in the years before 
World War I, and the importance of his connections to the Valori Plastici circle 
at the end of the war, with Carrà, De Chirico and the magazine’s editor Mario 
Broglio who had also acted as art dealer for Morandi.38 

                                          
33 "Morandi's Personal Journey [1942]." p. 40. Messori, "La planète sur la table." p. 13. Franco Basile and 
Paolo Ferrari, Morandi : il laboratorio della solitudine  (Sasso Marconi: Casa dell'arte, 1982). 
34 Brandi, "Postscript to 'Morandi's Personal Journey' [1952]." p. 55. 
35 See in particular Chapter 7, Unlikely Friendschips: The Selvaggi and Strapaese in Abramowicz, Giorgio 
Morandi : the art of silence. pp. 117-134. The Strapaesani published in such magazines as Selvaggio, 
L’Assalto, and L’Italiano. They supported the Fascist ideology, even if they opposed certain actions and 
policies of Mussolini’s regime. According to Abramowicz, Morandi obtained his appointment to a 
teaching position in Bologna’s Academy through his Strapaesani friends. 
36 Ibid. p. 129. 
37 Recently republished in English translation: Giorgio Morandi, "Autobiography," in Morandi 1890-1964, 
ed. Maria Cristina Bandera and Renato Miracco (Milano: Skira, 2008). In this article, Morandi also 
made explicit his Fascist sympathies: “The great faith I have had in Fascims from the outset has 
remained intact even in the darkest and stormiest of days.” p. 346. 
38 Abramowicz, Giorgio Morandi : the art of silence. p. 130. 
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The reception of Morandi’s art was plagued during both the Fascist 
decades and the after war years by the question whether the artist belonged to 
an Italian or to an international – Parisian – context, and what his position was 
vis-à-vis Fascist culture and politics. Whereas Brandi’s appraisal of Morandi did 
not alter between 1939 and 1964, the cultural context and the (initial lack of) 
receptivity for the painter were nevertheless incomparable at these two 
moments in Morandi’s career. In a 1952 postscript to his 1939 monograph, 
Brandi is clear about the outspoken stance he had taken in the cultural climate 
of the fascist ventannio that was largely hostile to Morandi and whose derision 
towards the ‘bottle painter’ also had a political coloring. “To speak of Morandi 
then,” wrote Brandi, “was thus to defend him, his ivory tower, and his disdain 
for ersatz Romanness” – an allusion to the propagandist imperial art that is 
mostly associated with Italian Fascism – and “[it was] to emphasize his 
Italianness as the critical definition of a historical fact, and not as a sop to the 
more deplorable versions of nationalism.”39 At a moment when internationalism 
was suspect, Brandi had demonstrated Morandi’s Italianness by linking his 
personal progression from his taking in of Cézanne to his “rediscovery trough 
new eyes” of artists like Giotto, Masaccio and Paolo Uccello – Italian 
Quattrocento painters who stood outside of the academic canon and did not 
connect Morandi to the academic artistic milieus of Bologna. The international 
influences of Cubism and of Metaphysical painting were presented by Brandi as 
rather indirect awareness that just informed the artist’s practice.40 

Yet, also in 1952 was Brandi writing in a highly politicized Italian 
cultural climate, with heated debates about what kind of painting was 
appropriate for postwar Italy and what Italy’s place within contemporary 
Europe ought to be.41 Morandi’s art of still lifes and landscapes was regularly 
attacked by Marxist critics as a reactionary act of self-indulgence, while some 
important critics such as Giulio Carlo Argan now also discarded Morandi as too 
narrowly Italian and not European, not international enough. Brandi however 
supported a renewal of Italian culture from ‘within’, and his renewed defense of 
Morandi in 1947 and the postscript of 1952 fit in this view.42 According to 
Brandi, Italian artists had to build on the foundation of pittura metafisica and 
above all on Morandi’s Metaphysical works. With his defense of Morandi based 
on the premise of the artist’s autonomous achievements, Brandi once more 
obscured Morandi’s ties to his international contemporaries, and his past 

                                          
39 Brandi, "Postscript to 'Morandi's Personal Journey' [1952]." p. 54. 
40 "Morandi's Personal Journey [1942]." p. 35. 
41 The critical reception of Morandi in the post-war years – Morandi had four solo shows in commercial 
galleries in 1945 and 1946 – is discussed in Abramowicz, Giorgio Morandi : the art of silence. pp 194-196. 
42 Brandi, "Europeanism and cultural autonomy in italian modern painting [1947]." 
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involvement with Futurism and the politically committed Fascist Selvaggi and 
Strapaese groups.43 The poetic isolation of Morandi and his studio from the 
calamities of worldly time was a fitting emblem for this discourse. 

Morandi too strategically embraced this image of a withdrawal from the 
world to cover up his complex ties with the regime. In a 1960 interview granted 
to Edouard Roditi for instance, Morandi pointed out his reclusive life under the 
radar as the basis for his relative security:  
 

When most Italian artists of my own generation were afraid to be too 
‘modern’, too ‘international’ in their style, not ‘national’ or ‘imperial’ 
enough, I was still left in peace, perhaps because I demanded so little 
recognition. My privacy was thus my protection and, in the eyes of the 
Grand Inquisitors of Italian art, I remained a provincial professor of 
etching, at the Fine Arts Academy of Bologna.44  

 
The artist’s working in the privacy of his studio and his teaching in etching at 
the academy in “provincial” Bologna would have made his undisturbed and 
uninvolved artistic existence possible.45  
Contrasting with the often stressed reclusiveness that Bologna and the studio 
provided, Morandi’s Bolognese studio became the site of important meetings 
after Morandi was awarded the first prize at the Venice Biennial of 1948. 
Numerous prominent figures of the international art world such as Alfred Barr 
and James Thrall Soby of the Museum of Modern Art would visit the artist in 
the Via Fondazza during those years.46 Many published the reports of their 
visits, sometimes with photos, and described how they were received in a small 
living room and were finally taken through a sleeping room to the studio.47 
While some were struck by the contrast between the domestic order in the 
apartment and the poverty and the dust that reigned in the studio, others 
interpreted the grey suit Morandi used to wear as the proof of the artist being a 
petty bourgeois. Paradoxically then, these internationally published accounts of 
studio visits at once confirmed Morandi’s established position within and his 
connections to the art world outside his studio. In any case, in all accounts the 

                                          
43 Abramowicz, Giorgio Morandi : the art of silence. pp. 117-134. 
44 Cited in Lamberti, "Giorgio Morandi: The Times and Antinomies of a Legend." p. 250. 
45 If Bologna was indeed mainly a provincial city in these years, Morandi had developed an important 
network Italian artists and intellectuals by then, see Abramowicz, Giorgio Morandi : the art of silence. 
46 Lamberti, "Giorgio Morandi: The Times and Antinomies of a Legend." 
47 Lamberti discusses in detail John Rewald’s report of his visit to the artist in 1964. Ibid. Edouard 
Roditi’s long 1958 interview with Morandi is republished as Edouard Roditi, "Giorgio Morandi," in 
Morandi 1890-1964, ed. Maria Cristina Bandera and Renato Miracco (Milano: Skira, 2008). 
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interior was expected to unfold the artist, all the while further adding up to an 
understanding of Morandi as an artist who was fully anchored in his studio.  
 At the time of the opening of the second reconstruction, art historian 
Maria Mimita Lamberti reminds us of Morandi’s historical studio visitors who 
believed that the studio would reveal how the artist’s life and his creative work 
coalesce: 
 

The identity between life and poetics which is revealed by the atelier 
will turn a visit to the studio on Via Fondazza into a topos of critical 
exegesis concerning Morandi, where the entrance into a separate world 
seemingly untouched by the passing of time coincides with the 
epiphany of the painter, so extremely taciturn, through the agency of his 
objects.48 

 
On the occasion of the first studio reconstruction in the Museo Morandi, Carlo 
Zucchini expressed his belief that Morandi’s studio as a historical document 
could be revelatory for Morandi’s art:  
 

We have to investigate [the studio], set up a couple of excavations, (…) 
this will help us reveal a part of the secret that the works of Morandi 
still enclose within themselves, perhaps for the first time.49 
 

Zucchini’s intended ‘salvation’ and ‘investigation’ of the studio as an art 
historical document however unmistakably also resulted in the creation of a 
three-dimensional emblem of the myth of Morandi as a solitary master. As the 
studio was turned into an orphaned and delocalized ‘museum object,’ perhaps 
more than ever it emblematized the artist-author’s autonomous creation. Also 
the musealization project of Casa Morandi proves ambiguous with regard to its 
stance vis-à-vis the myth of Morandi’s isolation in his studio from a larger (art) 
historical context. Some of its aspects have the potential to renegotiate the 
historically constructed image of an utterly isolated Morandi. For instance, the 
fact that not only the studio-bedroom was reconstructed but also the 
antecamera and the storeroom invites for reflection on the boundaries of the 
artist’s workplace. Morandi’s workplace is presented as larger than the studio 
proper and is ultimately opened up – via the antecamera where Morandi 
received writers, critics and museum curators – to the larger artworld. Instead of 
the sort of contextualization in the Palazzo d’Accursio where the studio was 
merely juxtaposed to Morandi’s work, now the surrounding exhibition provides 
                                          
48 Lamberti, "Giorgio Morandi: The Times and Antinomies of a Legend." p. 246. 
49 Zucchini, "Giorgio Morandi's studio: persistence and transformation." p. 472. 

448



 

the reconstructed studio with a wider art historical contextualization with 
publications, photographs associating Morandi with his early Strapaesani friends 
or with his success at the Venice Biennial. On the other hand, the mythical 
identification of Morandi with his studio is also fueled in this second museum 
project, perhaps most emblematically in a series of historical photographs of 
Morandi in his studio that are projected on one of the glass panels in front of 
the reconstructed studio. The projected pictures seem to make the spectral 
presence of Morandi explicit, they focalize visitors’ desires to find the maestro in 
his mythical studio.  
 
 
Museal (in)transparency 
A second question to critically evaluate the two subsequent studio 
reconstructions is whether the reconstructions in the Museo and in the Casa 
Morandi succeed in negotiating the historical illusionism we expect of reconstructed 
interiors with the institutional transparancy we can expect from the museological 
apparatus that is mounted to stage this illusion. For there is a structural tension 
between the make-belief mechanisms of historical reconstructions and the 
critical self-reflexivity of the (art) museum as an institution that is held 
accountable for the musealization operations it performs.  

With his Teoria del Restauro (1963) Brandi has provided a general 
theoretical framework to formulate the stakes of a restoration project.50 Brandi’s 
theory mainly conceptualizes the restoration of artworks, which Brandi honors 
in their phenomenological reality as artworks and in their historical reality as 
objects. Restorations should then respect both the artistic integrity of the 
experience of the image on the one hand, while on the other hand they should also 
respect the historical integrity of the material object that carries this image.51 
Brandi also argues that with restoration, the distinction between true or false is 
not so much a matter of materiality or of verisimilitude of the whole in itself, 
but a matter of transparent intentions and interventions on behalf of the 
restorer.52 More than to artworks alone, Brandi’s double approach pertains in 
fact to restoration at large, so that his insights can also be significant for 
discussing the studio reconstructions and their negotations of the respect for the 

                                          
50 Cesare Brandi, Théorie de la restauration  (Paris: Monum, 2007). 
51 Exemplary for Brandi’s restauration philosophy is the technique of ‘trattegio’ to deal with lacunae of 
paintings, developed in the 1940s at the Istituto Centrale del Restauro under Brandi’s directorate. 
52 “La copie est un faux à la fois historique et esthétique; elle peut avoir uniquement une justification 
didactique et commémorative mais ne peut remplacer l’original sans dommage historique et 
esthétique.” Brandi, Théorie de la restauration. p. 74. “[L]a différenciation entre une copie, une imitation 
ou un faux ne se fonde pas sur la diversité des modes de production, mais sur des intentions 
différentes.” Ibid. pp. 91-92. 
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studio’s historical materiality and of the phenomenological experience of the 
studio’s image and spatial quality. Walls, floors and ceilings have a 
phenomenological capacity to close off an interior space from its broader 
setting, supporting an experience of an interior world detached from its 
physically surrounding world. This capacity can be seized to support the illusion 
of interior reconstructions as interiors that are nowhere in particular, or even 
elsewhere. Window and door openings on the other hand typically bring about the 
experience of the interior’s and the subject’s locatedness in the world. 
Consequently, dealing with both walls and wall openings proves of critical 
importance in negotiating illusionism when designing interior reconstructions.53 
 The first reconstruction of Morandi’s studio in Palazzo d’Accursio deals 
with walls, windows and doors with an uncomplicatedness that suggests a 
consciousness about the sheer impossibility to realistically reconstruct Morandi’s 
studio-cum-view on another location. Overall, integrity in dealing with the 
studio’s historical materiality was valued over achieving a life-like experience. 
Evoking the original doors in their door openings through flat prints instead of 
painstakingly replicating them both, conceals and reveals the reconstruction as 
merely a reconstruction. One could even say that the loss of location was here 
played out to gain a new truth for the reconstruction as a constellation of 
authentic mobile objects presented in a suggestion of the former architectural 
framework of which the materiality and location is now candidly given up. This 
lucidity however was probably prompted in large part by pragmatics too. 
 Whereas in the first reconstruction there was a radical honesty in the 
way the reconstruction most bluntly dealt with the challenges and detriments of 
studio reconstructions, in the second studio reconstruction it becomes no longer 
clear what is ‘original’ and what is ‘reconstructed’. It seems such a most ‘natural’ 
and invisible operation to simply put each object back in its place that the very 
fact of this being a reconstruction can easily be forgotten, as if it made no 
difference that the furniture, the enframed etchings, the books, the easel, and 
the bottles had been taken out and resided for fifteen years in a reconstruction 
in the Palazzo d’Accursio. Indeed, the studio reconstruction verges on historic 
falsification according to Brandi’s reasoning. 
 
When evaluating the two studio reconstructions as parts of two larger museal 
stagings, we ought to keep in mind that the (monographic) art museum and the 
musealized artist’s house museum make altogether qualitatively different museal 
wholes. Art museums are by definition artificial constructs in which delocalized 
fragments are assembled. Their (comparitively limited) potential to naturalize 

                                          
53 See Aynsley, "The modern period room - a contradiction in terms?." 
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their institutional, artificial nature lies primarily in the familiarizing power of 
display conventions like the white cube. In the Palazzo d’Accursio the 
anomalous presence of the reconstructed studio in between subsequent museum 
galleries tends to disrupt this conventional display.  

House museums in contrast can typically refer to a premuseal, historical 
and spatial unity of the inhabited house as the basis for their museal 
presentations.54 They can typically conceal their artificial museum nature to a 
certain degree by staging the museum visit as a visit to the ‘untouched’ historical 
house.55 All in all, Casa Morandi proves to be a rather nuanced case in this 
regard: its institutional self-presentation as a musealized, partly reconstructed 
historical apartment continuously alternates between evoking a visit to 
Morandi’s historical apartment and disrupting this script with different 
exhibitionary narratives and display formats. The Casa Morandi does not 
simulate a seamless continuity between the exterior world and the musealized 
historic apartment’s interior, as if Morandi was just outside his house for the 
moment, making one of his daily strolls through Bologna’s arcades, but could 
come home any minute. No attempt is made to have the exhibition space, in 
which the visitors move, collapse into the space of the reconstructed domestic 
interior the visitors look at. In general the artifice of the museum condition is 
not concealed.  

Exhibition space and reconstruction space are disarticulated thanks to 
the introduction of dissociating framing devices. The exhibition space is 
‘whitewashed’ – stuccoed in ochre and clad with glass panels in this case – to 
create an empty scene upon which Morandi can be portrayed biographically, and 
in which the photos of the historical studio can be exhibited. This exhibition 
circuit in itself also functions as a frame that brackets the reconstructed spaces 
of the studio, the antecamera and the storeroom. Even if they are ‘on site’, on 
their historical location, these historical interiors are also recontextualized by the 

                                          
54 The literature on historic house museums stresses the latter as distinguishing themselves from other 
museums by a typical unity of building and collection. Rosanna Pavoni: “the specific character of this 
type of building is the indissoluble link between container and contained, between 
palace/house/apartment and permanent collections/furnishings/ornamental fixtures.” Monica 
Risnicoff de Gorgas employs a variation of this definition: “As opposed to other types of museums in 
which emphasis is put on the signifying power of the objects and collections, and the building as 
container has to be adapted to the possible discourses and narratives, the chief purpose of the historic 
house museum is to ensure that the building is in all aspects at one with the more or less original 
collections.” Rosanna Pavoni, "Towards a definition and typology of historic house museums," Museum 
International 53, no. 2 (2001). p. 17. Monica Risnicoff de Gorgas, "Reality as illusion, the historic houses 
that become museums," Museum International 53, no. 2 (2001). p. 11. 
55 Cf. Risnicoff de Gorgas: “these houses are perceived as ‘true reality’ and therefore free of any kind of 
manipulation. As if in a time machine, visitors feel they are travelling to a ‘frozen’ past”. "Reality as 
illusion, the historic houses that become museums." p. 10. 
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exhibition built around them.56 Sited yet suspended, their status is similar to the 
status of the biographical objects in the display cases in the illuminated 
exhibition wall. Even if they are still inside the confines of the former 
apartment, they have been alienated from the everyday reality of private living 
and become museum pieces: as documents, they corroborate the exhibition 
narrative, and as biographical objects isolated and enshrined in a shiny display 
case, they embody Morandi.  

Musealization is however not always legible as the result of a series of 
operations performed on the historical materiality of the apartment, despite the 
irrefutable presence of inserted display devices. For instance, as the introduction 
of the visitor’s circuit was realized by often cutting away precisely the junctions 
between the three historical rooms, this operation as well as the original  spatial 
relations between anticamera, studio, repository and the other rooms loose 
readability. The historical interiors appear almost like floating islands in the 
exhibition area. The experience of their situatedness on their historical location, 
embedded in the historical building is lost to considerable extent. The excision 
of the historical junctions between the originally contiguous prepared rooms, 
and also their (re)-framing, happened in such a way that these musealization 
operations partly obscure themselves. This concealment is function of the 
design of the ‘interfaces’ between each of the historical interiors and the visitors’ 
circuit. Depending on these designs decisions, the interfaces communicate 
differently about their own status as in situ musealization interventions, and 
about the position they assign to the beholder.  

Given the variety in these interfaces already discussed above, our 
evaluation of the historical situatedness of the interiors must be nuanced. For the 
sake of brevity, I only come back to the interface of the reconstructed studio: 
had the studio’s original door openings been preserved, they would have 
underscored that the studio is but a fragmentary reconstruction of what was 
originally a continuous apartment interior, and that the anticamera was an 
antechamber for the studio only separated from it with a door. They would have 
counteracted the studio’s appearance as an otherworldly space that stands on 
itself. Now a smooth, abstract limit is created instead and Morandi’s studio is 
reduced to a three-dimensional image mounted behind a show window that 
                                          
56 Barbara Kirschenblatt-Gimblett distinguishes “dioramas, period rooms, and other mimetic re-
creations of settings” as in situ-displays from in context-displays, “objects arranged to such conceptual 
frames of reference as a taxonomy, evolutionary sequence, historical development, set of formal 
relationships.” In Kirschenblatt-Gimblett’s terminology, then, we can call the interior reconstructions in 
the Casa Morandi in situ-displays and the biographical exhibition an in context-display even if the 
individual exhibits are still located on their historical location. Integrated in the biographical exhibition, 
even the in-situ reconstructed interiors are de- and recontextualized as part of an in context-exhibition. 
Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Destination culture : tourism, museums, and heritage  (Berkeley (Calif.): 
University of California press, 1998). p. 3. 
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functions just like a simple picture frame, separating-yet-connecting the spaces 
of the visitor in the museum and of the studio representation as if there were no 
historically specific relation between them.57 Replacing the historically specific 
door openings by glass sheets without casing – the most ‘neutral’ of framing 
solutions – is similar to closing the shutters of the studio window onto the cortile: 
both design decisions tend to make themselves invisible, and inconspicuously, 
they isolate the studio from its historical surroundings. 
 
The two discussed studio reconstructions are museological endeavors that 
confirm the centrality of Morandi’s studio in the way Giorgio Morandi is being 
remembered. Regardless what the precise intentions were with realizing them, 
the strong Morandi-in-his-studio myth can always be projected onto these 
studio representations. This makes them far from innocent undertakings but 
also important occasions to revise the historically produced image of the life and 
work of Morandi through that very studio space. The critical close readings of 
both reconstruction designs in themselves and in relation to their respective 
museal contexts demonstrate not only that a studio reconstructed in its original 
site is not necessarily ‘better’ than one in a museum gallery as it comes with 
different pitfalls and stakes. The analyses of both reconstruction projects also 
bring to light a nuanced range of instabilities in the visitor’s experience and 
interpretation of these reconstructed studios, frictions that can unsettle one-
sided representations of Morandi-in-his-studio as well as of the artist museums 
themselves. These frictions correspond to stakes concerning the domain of the 
museum curator’s decisions, but also to the designing of a visitors’ route 
through the musealized historical apartment and of the interfaces of 
reconstructed spaces. These issues still have significant curatorial importance 
but involve the (reconstruction) architect’s decision-making. In their capacity to 
convey information about the spatial and historial relation of a reconstruction 
vis-à-vis its historical situation and vis-à-vis its current museum surroundings, 
these issues might be at least as important as realizing a convincing three-
dimensional image of an artist’s workplace. 
 
 
 
 

                                          
57 See Aynsley, "The modern period room - a contradiction in terms?." p. 14: “In terms of 
representational strategies, the orthodoxy of the museum period room is to look on to the interior, as if 
the fourth wall were removed, which is also often actually the case. (...) Few museums allow the visitor 
to enter every room and in this sense the experience of looking on to a naturalist setting of an 
unpeopled room is not totally removed from viewing its representation on the published page.” 
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Afbeeldingen

1. Giorgio Morandi, Natura morta (1956), Museo Morandi, Bologna.

2. Giorgio Morandi, Natura morta, (1918), Fondazione Magnani.
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3. Leo Lionni, Giorgio Morandi in his studio in the Via Fondazza apartment, 29 augustus 1955.
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6. Gianni Berengo Gardin, photo of antecamera in the Via Fondazza apartment, 1993, before 
dismantling.

7. Gianni Berengo Gardin, photo of studio in the Via Fondazza apartment, 1993, before  
dismantling.
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8. Gianni Berengo Gardin, photo of Carlo Zucchini at the dismantling of the studio in the Via 
Fondazza apartment, 1993.

9. Gianni Berengo Gardin, photo of stained studio wall in the Via Fondazza apartment, 1993, 
after dismantling.
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10. Palazzo d’Accursio: housing city hall and Museo Morandi, Piazza Maggiore, Bologna.

11. Museo Morandi, gallery interior, 2007.
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12. Museo Morandi, entrance to the first studio reconstruction, 2007.
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13. Museo Morandi, first studio reconstruction, 2007.
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14. Museo Morandi, first studio reconstruction, 2007.
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15. Museo Morandi, detail of the first studio reconstruction: prints of photographs sticking to the 
museum’s walls, 2007.

16. Via Fondazza, entrance to the residential block in which the Casa Morandi is also situated,  
 2009.
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17. Via Fondazza, one has to ring the door bell to visit the museum (on appointment), 2009.

18. Casa Morandi, interior with the back-lit wall panels and the inbuilt display cases, 2011.
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19. Casa Morandi, with the re-installed studio/second studio reconstruction in the back, 2011.

20. Casa Morandi, the second reconstruction, with projections on the glass panels. Note that the 
window opening onto the courtyard is blinded. 2011.
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21. Casa Morandi, the reconstructed small storeroom with props, 2011.

22. Casa Morandi, the reconstructed ‘antecamera’ on the left, 2011.
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23. Casa Morandi, the former dining room, now reading room, with Morandi’s book collection 
stored away. 2011.

24. Casa Morandi, with the studio reconstruction and the interior arrangement of the museum 
still under construction. ‘The omitted corner’ of the former studio. 2009.
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25. Casa Morandi, detail of the glass panel dividing the visitor’s space and the studio reconstruc-
tion’s space. 2009.

26. Casa Morandi, the still empty ‘reconstructed’ antecamera, with the full height glass panels in  
 front and the framed dooropening at the back. 2009.
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27. Casa Morandi, detail of the glass door of the still empty reconstructed storage room, 2009.

28. Studio Massimo Iosa Ghini, Plan of the original historical situation of Morandi’s apartment  
 (2008)
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2.3  
 
The Wilhelm-Lehmbruck-Museum:  
the unification of a Gesamtwerk in a Gesamtkunstwerk  
 
 
In his 1996 review of La Congiunta, Swiss architect Marcel Meili has touched 
upon the issue of the impossibility to really integrate visual art and architecture 
when designing an art museum, even if he argues that Peter Märkli’s elementary 
exhibition building in the Ticino valley comes very close to integrating the 
selection of Hans Josephsohn’s sculptures inside.1 “Every design for a 
museum,” Meili writes, “is a work that chalks out again under concrete 
conditions the distance between a work of architecture and works of art, a 
distance that has grown since the Renaissance without any hope of 
reconciliation, but always in memory of their solidarity.”2 

Meili’s remarks carry a melancholic undertone in which resounds at 
least a longing for an integration of architecture and the other arts, and perhaps 
also a longing for the total artwork. The disciplinary system of the arts 
developed since the renaissance, and more importantly art’s relegation in 
modern society to the art museum, would prevent these dreams from coming 
true.3 Meili’s review in general strikes however a comforting tone: it argues that 
Märkli’s La Congiunta succeeds in realizing an inseparable unity – “untrennbare 
Einheit” – in the way building and exhibits work together. According to Meili, 
the importance of Märkli’s feat is even not to have succumbed to the lure of 
trying to make a Gesamtkunstwerk, but to have realized a reflection on the 
problem of how sculpture and architecture can condition each other – sich 
bedingen – without closing the gap that separates them as autonomous 

                                                            
1 Current essay was presented as a conference paper at the 12th International Bauhaus Colloquium 
‘Henry Van de Velde and the Total Work of Art’ in april 2013 as The desire for the Gesamtkunstwerk in 
monographic museum designs as a desire for the unified subject: Manfred Lehmbruck’s Wilhelm-Lehmbruck-
Museum and after. 
2 “Jeder Entwurf für ein Museum ist eine Arbeit, die unter konkreten Bedingungen von neuem die 
Distanz zwischen dem Bauwerk und den Kunstwerken absteckt, die seit der Renaissance gewachsen ist, 
ohne jede Hoffnung auf eine Versöhnung, aber immer in Erinnerung an die Gemeinsamkeit.” Marcel 
Meili, "Kunstbau in Giornico," Baumeister, no. 8 (1996). p. 35. 
3 For a genealogical mapping of the disciplinary system of the arts, discussed in view of the so-called 
post-medium age, see John Macarthur, "Architecture and the System of the Arts;or, Kant on Landscape 
Gardening," in Architecture, Disciplinarity and the Arts, ed. Andrew Leach and John Macarthur (Ghent: 
A&S/books, 2009). On the  art museum and its associated ideologies concerning the place of art in 
society, see Jean-Louis Déotte, Le musée, l'origine de l'esthétique  (Paris: L'Harmattan, 1993). 
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experiences, and “that today must separate them.”4 Meili states that Märkli’s 
building and Josephsohn’s sculptures are able to engage in a dialogue precisely 
thanks to their respecting disciplinary boundaries; La Congiunta is not “built 
around” the sculptures, but it confronts them as a sovereign building in which 
Josephsohn’s art nevertheless “resonates.”5 All in all, Meili’s review seems to 
mourn the lost tradition of integrating the arts in architecture, but at the same 
time also to affirm the contemporary impossibility of realizing a total artwork. 

This interpretation of La Congiunta through the prism of the idea of 
the (impossible) Gesamtkunstwerk is a familiar topos in discussions of designs 
for museum architecture, and of monographic museums in particular. The 
association of the design commission of a single-artist museum with the 
possibility of realizing a Gesamtkunstwerk seems grounded in two aspects of 
this commission. The first relates to the given that this type of museum 
institution need not be able to exhibit the usual wide and unpredictable variety 
of works of art of a still growing collection or a program of temporary 
exhibitions. The art at hand is a known, closed collection of works. The second 
aspect associating this design commission with the realization of the unity of the 
Gesamtkunstwerk concerns the presumed consistent character of this given 
collection as part of the oeuvre complet of an artist. The apparent organic unity of 
the artist’s Gesamtwerk seems to provide a basis for a museum designer’s 
Gesamtkunstwerk.  

Both ideas also appear in the writings on museum architecture of 
architect Manfred Lehmbruck (1913-1992), and in his own and others’ 
discussions of the museum building that he designed for the oeuvre of his 
father, the sculptor Wilhelm Lehmbruck (1881-1919). Wilhelm lived and worked 
subsequently in Duisburg, Düsseldorf, Paris, Berlin and Zürich. In 1919 he 
committed suicide in Berlin, leaving behind a nevertheless substantial 

                                                            
4 “Daß dabei nicht ein Gesamtkunstwerk entstanden ist, sondern eine Reflexion darüber, auf welche 
Weise sich Plastik und Architektur doch bedingen können, ohne daß der Graben zugeschüttet würde, 
der zwei eigenständige Erfahrungen trennt, heute trennen muß: darin liegt die Bedeutung dieses 
Projekts.” Meili, "Kunstbau in Giornico." p. 35. 
5 “Diese elliptische Anordnung macht deutlich daß La Congiunta keineswegs “um die Plastiken herum” 
gebaut ist. (…) Anstelle einer unmöglichen Verschränkung zwischen dem Bild-Raum und dem 
Architektur-Raum erzeugen die beiden Räume eine Art Resonanz, weil sie nie ganz ineinander fallen. 
Diese gegenseitige Unversehrtheit, welche die beidseitige Autonomie der Disziplinen respektiert, ist die 
Grundlage der Wirkung dieses Dialogs.” Ibid. pp. 37-38. In her studio of the relationship of sculpture 
and architecture in mid-twentieth century, art historian Penelope Curtis generalizes this argument that 
dialogues require respect for the disciplinary boundaries: “Modernist architects found a particular use 
for sculpture that, in part, was premised on a traditional belief in the complementary nature (but 
essential  difference) of the two arts. (…) As sculpture loses the certainty of the figurative or semi-
figurative monolith, its relationship with architecture becomes less secure. When the two disciplines 
converge – as scupture becomes less different from architecture, or vice-versa – their combination 
makes less sense.” Penelope Curtis, Patio and Pavillion: The Place of Sculpture in Modern Architecture  
(London/Los Angeles: Ridinghouse/Getty, 2008). p. 9. 
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production of primarily sculptures, but also paintings and graphic work.6 
Although together with Ernst Barlach he represents German expressionist 
sculpture, the stylistic and culture historical label expressionism suits much better 
the former than the latter.7 Lehmbruck only “finds his own sculptural style and 
expression” by 1910 which the former director of the Lehmbruck-museum 
summarizes as “introverted, supersensory, spiritualized figures that are more 
strictly architecturally built than with Maillol, that build on measure and 
proportion, and that are held together in silhouettes with beautiful lines.”8 
Already during his lifetime he was a well-connected and noted member of the 
French and German avant-garde, participating also in the 1913 Armory Show, 
but this esteem is incomparable to the esteem his work found in the first 
decades after the Second World War. The presentation of Lehmbruck’s Kniende 
in the rotunda of the Fredericianum in the first Documenta is an iconic image 
that also conveys the cultural politics associated with the rehabilitation of the 
artist. Manfred Lehmbruck was one of the sons of the sculptor and his wife 
Anita Kaufmann.9  Manfred studied with Mies van der Rohe, Hans Poelzig, 
Heinrich Tessenow and Paul Bonatz. Before establishing his own architectural 
practice in Stuttgart, he worked among other places in the office of Auguste 
Perret. Lehmbruck wrote a dissertation on museum architecture in 1942, and 
throughout his career he developed the profile of an architect specialized in 
museums. He designed various museum buildings himself, published and 
lectured on the problem of museum architecture, and was active as a consultant 
for the International Council of Museums (ICOM).10 

The Wilhelm-Lehmbruck-Museum in Duisburg, opened in 1964, is 
considered as one of the most important post-war museum buildings in (West-) 

                                                            
6 Katharina Barbara Lepper, Christoph Brockhaus, and Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum - Zentrum 
internationaler Skulptur Duisburg, Wilhelm Lehmbruck 1881-1919 : das plastische und malerische Werk; 
Gedichte und Gedanken  (Köln: Wienand, 2005). 
7 Christoph Brockhaus, "Lehmbruck in Duisburg," in Wilhelm Lehmbruck 1881-1919 : das plastische und 
malerische Werk; Gedichte und Gedanken, ed. Katharina Barbara Lepper, Christoph Brockhaus, and 
Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum - Zentrum internationaler Skulptur Duisburg (Köln: Wienand, 
2005). p. 9. 
8 “introvertierten, übersinnlichen, vergeistigten Figure, die strenger als bei Maillol architektonisch 
gebaut sind, die auf Maß und Proportion aufbauen und in schönliniger Silhouette zusammengehalten 
werden.” Ibid. p. 9. 
9 See Andreas K. Vetter and Rüdiger Krisch, eds., Manfred Lehmbruck : Architektur um 1960 
(Stuttgart/Baunach: Architekturgalerie am Weissenhof/Deutscher Spurbuchverlag, 2005); Sebastian 
Wagner, "Manfred Lehmbruck: Ein Architekt der Moderne" (Bauhaus-Universität, 2005). 
10 Apart from the Wilhelm-Lehmbruck-Museum (1957-1964 )and its later extension (1979-1987), 
Manfred Lehmbruck also designed the Reuchlinhaus in Pforzheim (1953-1961), the Federsee-Museum 
(1964-1968), and the Nubia-Museum Aswan (1978-1979) and eight unexecuted competition designs 
for museum buildings. See the appendix Werkverzeichnis to the Sebastian Wagner’s dissertation 
"Manfred Lehmbruck: Ein Architekt der Moderne". See also Andreas K. Vetter, "Das Museum als 
Kernaufgabe," in Manfred Lehmbruck : Architektur um 1960, ed. Andreas K. Vetter and Rüdiger Krisch 
(Stuttgart/Baunach: Architekturgalerie am Weissenhof/Deutscher Spurbuchverlag, 2005). 
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Germany. It is the central case in current essay. Together with the contemporary 
Ernst-Barlach-Haus in Hamburg (Werner Kallmorgen, 1960-1962), it 
constitutes an interesting counterexample to the historiographical scheme 
commonly used to describe the museum architecture of the period between the 
Second World War and the so-called museum boom from the late 1970s 
onwards.11 This scheme presents the museums of the Italian School of among 
others Carlo Scarpa and Franco Albini between 1950 and the early 60s, as the 
exceptions to the rule that art museums were then designed as functional and 
flexible machines à exposer.12 It is probably no coincidence that the 
counterexamples of the Lehmbruck and Barlach museums concern – though 
not exclusively – posthumously established single-artist museums, sculptors’ 
museums even, just like Carlo Scarpa’s extension to the Gipsotheca Canoviana 
in Possagno (1955-1957), one of the showpieces of the named Italian school. 

Andreas Vetter writes in 2005 in the first monograph dedicated to 
Manfred Lehmbruck that the quality of his Wilhelm-Lehmbruck-Museum lies in 
its ability to receive/to gather Wilhelm Lehmbruck’s sculptures in a congenial 
way, and even to transcend them.13 What does it mean for a museum building to 
gather a collection as a Sammlungsraum, and to transcend what it has gathered? 
What is the importance of this single artist’s museum building to be congenial – 
“of the same genius” – with its exhibits, the works of the concerned single 
artist? 
 
The Gesamkunstwerk after the Death of the Author 
To analyze and critically dissect the Gesamtwerk-Gesamtkunstwerk knot in the 
Wilhelm-Lehmbruck-Museum design and the discourse surrounding it, I will cut 
it up in four partial perspectives. First, we must consider the recurring dreams of 
creating art museums that are more than mere stages for juxtaposed fragments. 
A second perspective concerns the opposition between the pluralist and the 
monographic art museum. In the third and the fourth paragraph I will turn from 

                                                            
11 On the Ernst-Barlach-Haus: Gottfried Sello, "Kein Tempel für Barlach: Der modernste Museumbau 
Deutschlands," Die Zeit [Online Archief], no. 44 (1962); Michael Brawne, Neue Museen : Planung und 
Einrichtung  (Stuttgart: Hatje, 1965); Werner Kallmorgen, "Ernst-Barlach-Haus im Jenisch-Park in 
Hamburg," Bauwelt 60, no. 10 (1969); Ernst Barlach Haus and Stiftung Ernst Barlach Haus, 40 Jahre Ernst 
Barlach Haus, Kataloghefte (Hamburg: Sebastian Giesen, 2003). 
12 “Ces musées, qui se distinguent par un objectif commun – reproposer le thème du musée comme un 
fait artistique global impliquant la construction, l’aménagement et les oeuvres exposées, dans un 
ensemble inséparable (…) par opposition à l’indifférenciation spatiale et architecturale de nombreux 
musées européens de l’époque.” Luca Basso Peressut and Marguerite Pozzoli, Musées : architectures 
1990-2000  (Arles: Actes Sud/Motta, 1999). p. 36, italics mine. 
13 „In ihm [dem quadratischen Stahlbetonbau] betritt man einen Sammlungsraum, (…) eine neue, 
genenüber der gläsernen Halle ungleich introvertiertere Sphäre, deren Qualität sich schnell in ihrer 
Fähigkeit erweist, die so außerordentlichen Exponate in Licht und Schatten kongenial aufzufangen, 
mitunter sogar zu transzendieren.“ Vetter, "Das Museum als Kernaufgabe." P. 16. 
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a discussion of Manfred Lehmbruck’s writings on museum architecture to an 
analysis of his design of the Wilhelm-Lehmbruck-Museum. The third paragraph 
zooms in on local interactions between museum building and sculptures. The 
fourth paragraph evaluates this relation on the level of the overall figure that the 
museum design articulates.  

Before turning to each of these perspectives, however, and before 
presenting the Lehmbruck-Museum design, let me first remind of an insight on 
which this essay’s overall critical argument about the appeal of “a total 
monographic museum design” hinges. This insight concerns the nature of the unity 
of a single artist’s production, of an oeuvre. The lifework of an author – writer, painter, 
director, etc. – is commonly assumed to give evidence of an organic coherence, 
an essential consistency held to correspond to the individuality of its authorial 
subject, but these traditional assumptions have been radically questioned by the 
post-structuralist critiques of authorship.14 Roland Barthes and Michel Foucault 
– to limit the discussion here to the two most canonical authors of authorial 
critique – have engaged themselves in a deconstruction of what they have called 
respectively the myth of the author and the author-function. Barthes’s key 
argument is that the meaning of a work is not guaranteed by the intentions of 
the historical individual that created it; instead it comes about each time anew in 
the interpretation a reader makes of its text’s (narrative) structure, while also 
depending on the (intertextual) context the reader uses to interpret the text.15 
The author as a principle guaranteeing the stable meaning of a work then is a 
myth upon which critics can try to found their authoritative interpretations, and 
which also serves an institutionalized cult of great men. Foucault’s reflections on 
authorship reach beyond Barthes’s suggestion to write and read texts as if its 
author were death, did not exist.16 Foucault argues among other things that the 
author-function corresponds to a series of conventions that arrange how we 
interpret ‘authored’ texts. One crucial convention concerns the way we relate 
the works of the same author to each other when interpreting them; conversely, 
we also assume a continuity between works by the same author as a criterion to 
attribute works to an author’s corpus. As a set of rules and conventions to 

                                                            
14 See Seán Burke, Authorship: from Plato to the postmodern : a reader  (Edinburgh: Edinburgh university 
press, 1995); The death and return of the author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida, 
2nd ed. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998); Andrew Bennett, The author  (London: 
Routledge, 2005); Charles G. Salas, ed. The life & the work : art and biography (Los Angeles: Getty 
Research Institute, 2007). 
15 I refer in particular to Roland Barthes, "La mort de l'auteur," in Le Bruissement de la langue. Essais 
critiques IV (1984), ed. F.W., Poits essais (Paris: Editions du Seuil, 1968). and to "Introduction à l'analyse 
structurale des récits," in Poétique du récit (1977), ed. R. Barthes, et al., Points (Paris: Editions du Seuil, 
1966). 
16 Michel Foucault, "Qu'est-ce qu'un auteur?," in Dits et écrits 1954-1988 (2001), ed. Daniel Defert and 
François Ewald, Quarto (Paris: Gallimard, 1969). 
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interpret texts as parts of an oeuvre, then, the author-function works as a dispositif, 
a mold in which the individual human subject is cast. The author figure as a 
natural instance may be deconstructed by these theoretical critiques of 
authorship, and its historically contingent and conventionally constructed nature 
may be exposed by them, but Barthes’s and Foucault’s discarding of the 
authoritative author figure does not deny the sociological reality of the author 
construct, nor does it make disappear the desires of author figures as embodiers 
of a strong and unified subjectivity. 

One implication of these post-structuralist theories of authorship is that 
a central reasoning in the discourse on the architecture of monographic 
museums might need to be turned around: perhaps the presumed consistency of 
the artist’s oeuvre is not a given which can be taken into account in the design 
commission and in the museum design, but instead a function of precisely this 
museum design. The museum building then would function as one of the 
dispositifs that contain the collected works of the artist, interpret, and mold them 
as a consistent oeuvre of a unified author-subject. In this case, the monographic 
museum’s potential character of a Gesamtkunstwerk would not (only) be 
supported by the unity of the artist’s oeuvre. This oeuvre might, on the contrary, 
(only) be unified thanks to the institutional processing by a monographic 
museum, possibly particularly so thanks to the latter’s aspiration towards the 
quality of a unified Gesamtkunstwerk. 
 
Repressed dreams 
Marcel Meili’s already mentioned remark that a gap today must separate sculpture 
and architecture can be interpreted as referring to two aspects of the place of art in 
modern society, to the art museum that is. The first aspect concerns the very 
separation of art and architecture that corresponds with the introduction of the 
art museum as the modern destination for ‚art‘ that is henceforth autonomous 
since it no longer serves direct– sacral, memorial, representational, etc. – goals in 
society. The art museum suspends these societal roles of artworks as it uproots 
them from their former proper destinations in the world – as the proverbial 
altarpiece becomes an old master’s painting, a masterpiece, an absolute work of 
art. In Le problème des musées, poet Paul Valéry has famously interpreted this 
major cultural turn as an architectural event: the introduction of the art museum 
is the end of architecture’s role as a mother to the other arts.17 It means the 
death of Mother Architecture who used to assign her children Painting and 
Sculpture their precise proper places, their uses and their constraints, who gave 
them their particular space and well defined light, who accorded them subjects 

                                                            
17  Paul Valéry, "Le Problème des Musées (1923)," in Oeuvres - tome II: Pièces sur l'art (1960).p. 1293. 
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and who arranged their alliances. The second interpretation of Meili’s phrasing 
of an obligatory separation concerns the relation between the works of art inside 
the museum on the one hand, and on the other the museum’s architecture. The 
basic principle of this relation is that the artworks must not be integrated in the 
architecture but exhibited. In principle, the museum rooms and buildings do not 
absorb the artworks in overall decorative schemes – think of the Augsburg 
Antiquarium – but merely function as a stage and a frame, to exhibit them as 
autonomous fragments. As a consequence, the art museum is in principle not 
the place at all where architects can attempt to integrate works of art in their 
buildings. 

One of the problems with the art museum also discussed by Valéry, is 
the inevitable lack of coherence inside the art museum’s galleries with their 
screaming juxtapositions of colors, styles, subjects, etc.18 Valéry’s criticism 
corresponds to a larger track of prescriptions and proposals, throughout the 
history of museum criticism, to reinvent the art museum so as to replace its 
‘artificial’ conglomerations by more coherent displays, be these coherences 
organic or designed. Examples range from Wilhelm von Bode’s Stilraum-
experiments around the turn of the nineteenth century to the more recent site-
specific museum collections as in Turin’s Castello di Rivoli museum, the 
pavilion landscape of Insel Hombroich or a monographic permanent exhibition 
project as La Congiunta.19 These critiques and these reconceptions of the art 
museum could also be interpreted as attempts to infuse the museum with 
aspects of – or even to replace it by – the Gesamtkunstwerk. Time and again, 
unease with the art museum’s artificial conglomeration of fragments seems to 
call for its opposite. The advent of a wave of highly idiosyncratic and iconic 
museum designs from the 1970s onwards and continuing to this day, and which 
sometimes seem to collapse the distinction between architecture and sculpture, 
has brought some commentators to declare obsolete both the old disciplinary 
boundaries and architecture’s reticence – or repressed desires – vis-à-vis an 
integrating approach in art museums. In 1986, Josep Luis Montaner and Jordi 
Oliveras tellingly conclude their introduction to an anthology of recent museum 
designs with the sentence that “A space for the synthesis between art and 
architecture has been realized in the contemporary museum.”20  In his 1999 

                                                            
18 However, as Adorno argues in the essay Valéry Proust Museum, this is one of the prices to pay for 
obtaining an autonomous art. Theodor W. Adorno, "Valéry Proust Museum," in Gesammelte Schriften 
10.1 - Kulturkritik und Gesellschaft. 1 : Prismen; Ohne Leitbild, ed. Rolf Tiedemann (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1977). 
19 Compare for instance with the telling title of a review of the (extended) Insel Hombroich: Petra 
Hagen-Hodgson, "Ein zeitgenössisches Gesamtkunstwerk," Werk, Bauen & Wohnen, no. 9 (1997). 
20 Josep Maria Montaner and Jordi Oliveras, The museums of the last generation  (London: Academy 
editions, 1986). p. 28. 
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status questionis of contemporary museum architecture Stanislaus von Moos 
suggests that museum architects have become “artists in architecture.”21 

In a 1979 lecture Manfred Lehmbruck however takes an engaged critical 
stance against what he perceives as an illegitimate appropriation of the field of 
museum design as an improper Freiraum – a space or a possibility for personal 
development – for architects.22 He associates this misconception with the 
museum explosion he is already witnessing at the time, and which appears to 
him to reduce the status of the field of museum building to that of a test plot, 
“even to a playing field for the repressed dreams of architects.”23 In this lecture 
„Freiraum Museumsbau“  Lehmbruck primarily confronts the idea that 
designing museum buildings would constitute an opportunity for architectural 
design unencumbered by the usual functional or technical constraints. In the 
agitation of this period of museum bloom, according to Lehmbruck, a 
conscientious analysis of the problems pertaining to museum design is often 
passed over. He endeavors to demonstrate the illusory nature of the Museumsbau 
in the sense of an absolute Freiraum by summarizing his lifelong investigation of 
the limiting conditions of museum design, from the psychology of museum 
visitors, over the impact of sociological shifts on the museum’s institutional 
profile, to the museum building’s potential role as a signifier of the museum’s 
contents.24 Yet, notwithstanding the fact that all of these issues limit the 
museum architect’s apparent freedom, Lehmbruck concedes that museum 
design proves to be a field not only with exceptional chances for architects‘ self-
presentations, but also a particularly alluring field since in the commission to 
design an art museum “resounds the rare dream of the total artwork”.25 The 

                                                            
21 Stanislaus von Moos, "A Museum Explosion: Fragments of an Overview," in Museums for a new 
millennium : concepts, projects, buildings, ed. Vittorio Magnago Lampugnani and Angeli Sachs (Munich: 
Prestel, 1999). p. 23. Moos observes an interdisciplinary promiscuity in museum design, connected to 
“the current trend of creating museum design in close collaboration and dialog with the visual arts,” of 
which minimalist and deconstructivist museum designs would only be extreme variations. (p. 15.) Hal 
Foster has recently called a fusion of architecture and art one of the defining features of our 
contemporary culture. He suggests that art-architecture-ensembles “might be the rule in traditions in 
the West and elsewhere, and the modernist moment of a relative separation of the arts the exception.” 
Hal Foster, The Art-Architecture Complex  (London/New York: Verso, 2011). p. xii. 
22 The lecture was given at the Technische Hochschule Graz and was originally published in 
Jahresbericht der TU Graz, 1979, and in Manfred Lehmbruck, "Freiraum Museumsbau - Vorlesung Graz 
1979," Deutsche Bauzeitung, no. 8 (1980). It was recently reprinted: "Freiraum Museumsbau," in 
Manfred Lehmbruck : Architektur um 1960, ed. Andreas K. Vetter and Rüdiger Krisch (Stuttgart/Baunach: 
Architekturgalerie am Weissenhof/Deutscher Spurbuchverlag, 2005). 
23 „der Museumsbau zu einem Versuchsfeld, ja geradezu zu einer Spielwiese verdrängter 
Architektenträume geworden.“ p. 20. 
24 Manfred Lehmbruck’s most elaborate treatise on museum architecture is a long article with many 
schemes and diagrams published in a double issue of the ICOM magazine museum, published in 
different languages. Manfred Lehmbruck, "Musée ét Architecture," museum 26, no. 3/4 (1974). 
25 “Da das Feld der Möglichkeiten sehr weit und der Maßstab der Bewertung noch offen ist, bietet der 
Museumsbau besondere Chancen für die Selbstdarstellung des Architekten. Die Aufgabe is auch 
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commission to design an art museum, Lehmbruck seems to suggest, is probably 
one of the closest chances an architect can get to realize a total artwork. With 
his association of the art museum with the Gesamtkunstwerk, Lehmbruck 
appears as an architect who believes that museum design is able and ought to 
solve the uncomfortable experience of the gap between architecture and 
exhibited artworks, a gap installed by the institutional condition of the art 
museum.   
 
Manfred Lehmbruck’s ideal of the specialized museum, and the 
problems of pluralism 
In Freiraum Museumsbau Lehmbruck however differentiates the chances to realize 
a museum as a total artwork according to the sort of museum for which a 
building must be designed. In the museum with a pluralist collection, the dream 
of a total artwork is bound to stay an illusion, Lehmbruck argues, even if the 
impetus remains to transform valuable material in built space in a personal 
way.26 With this statement Lehmbruck however implies also that the dreamt-of 
synthesis of the arts might actually be realizable in the occasion of designing a 
non-pluralist art museum, a monographic museum that is, with a singularly 
oriented collection. On earlier occasions, Manfred Lehmbruck had also argued 
that there exists an essential difference between the problem of designing a 
larger museum with a “pluralist collection” and a smaller museum with a 
“closed, internally related collection.”27 And as I will show, Manfred Lehmbruck 
has also – almost manifest-like – demonstrated his differentiated understanding 
of the museum design problem in an outspoken differentiation of two wings in 
the Duisburg Museum. 
  Lehmbruck – still upholding a ‘humanist’ architecture ideal – expects 
the museum’s interior to be modeled so as to guarantee the individual museum 
visitor’s physiological and psychological well-being. The physiological well-being 
primarily has to do with avoiding museum fatigue; Lehmbruck bases the 
psychological well-being on some gestalt psychological insights, such as the 
                                                                                                                                             
deshalb besonders reizvoll, weil der selten gewordene Traum vom Gesamtkunstwerk anklingt.” 
"Freiraum Museumsbau." pp. 28-29. 
26 „wenn er [den Traum vom Gesamtkunstwerk] auch im pluralistischen Museum eine Illusion ist, so 
bleibt doch der Anreiz, wertvolles Material in einer persönlichen Weise in gebauten Raum 
umzusetzen.“ ibid. p. 29. 
27 This opposition appears already in Lembruck’s 1942 dissertation “Grundsätliche Probleme des 
zeitgemässen Museumsbaues” – see Wagner, "Manfred Lehmbruck: Ein Architekt der Moderne". 
Anhang ‘Schriften’, p. 29 – and it reappears in Manfred Lehmbruck’s treatise Museum and Architecture in 
the double issue of the ICOM-journal Museum, under the headings ‘flexibility, extensibility’ and ‘form, 
semantics’ – see Lehmbruck, "Musée ét Architecture." in particular p. 254: “Étant donné que le musée 
pluraliste abrite des mondes très divers, son contenu ne peut fournir qu’une orientation esthétique 
sommaire. (…) les musées spécialisés offrent à l’architecture plus de possibilités de trouver une forme 
caractéristique qui soit justifiée de l’intérieur”. 
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insight that perception will be made easier when object and space relate to each 
other in an easily understandable way.28 What must be realized is a perception-
psychological unity of object and environment – “die 
Wahrnehmungspsychologische Einheit von Objekt und Umwelt”29 – either 
through relations of correspondence, contrast, or association.30 The architectural 
enhancement of the exhibits is however more than a matter of such near 
mathematic rules of thumb, for museum buildings ought to interpret and take 
into account our experience of the “radiating power” (Strahlkraft) that goes out 
from individual objects/artworks; the identity of living beings we project on 
them, ought to be done justice by according them an appropriate Lebensraum: 

 
Das Kunstwerk ist eine Art Lebewesen, das Recht auf einen 
angemessenen Lebensraum hat, das heißt es muß im Sinn der Freiheit 
des Individuums den Raum erhalten, der seinem Wesen entspricht. Es 
ist eine der wichtigsten Bindungen und Ambitionen des 
Museumsbaues.31 
 

Even if Manfred Lehmbruck favors museum design “from the inside to the 
outside,” he also expects a museum exterior to function as a sign of the concept 
“museum” as well as of the specific nature of its contents.32 

According to Lehmbruck, specialized museums have better options to 
obtain a collection-specific interior and exterior design, whereas the larger 
museums with heterogeneous collections or with a program of ever changing 
exhibitions demand flexible, extendable buildings. It should be noted however 
that Lehmbruck considers this neutral Bühne-architecture with coulisse-like 
temporary divisions as a concession to pragmatics, and that he favors the 
collection-specific museum building as the ideal situation.33 The pluralist 

                                                            
28 “Wenn Gegenstand und Raum in einer einfach zu verstehenden Weise aufeinander bezogen sind, 
wird die Wahrnehmungsleistung erleichtert und die Bereitschaft zum Erleben erhöht, das heißt das 
Interesse für den Raum überträgt sich bis zu einem gewissen Grad auf das Objekt und umgekehrt. 
Dieses abhängigkeitsverhältnis verlangt genau studierte und im Kontext ausgewogene Raumqualitäten 
und –eigenarten.” "Freiraum Museumsbau." p. 26. 
29 Ibid. p. 28. 
30 Ibid. p. 25. 
31 Ibid. p. 25. 
32 Ibid. pp. 23-24, and "Musée ét Architecture." p. 258: “L’architecture doit constituer, sous une forme 
manifeste et convaincante, une expression sémantique du concept de “musée”.” And: “La solution 
formelle du bâtiment du musée doit (…) donner des indications déchiffrées sur le contenu de la 
collection, par exemple. Il résulte de cette exigence que chaque musée se distingue des autres et peut 
être une création originale.” 
33 He speaks of the “Nivellierungstendenzen einer unverbindlichen Flexibilität” and he warns also that 
the development of an optimized flexible hall which will at a certain moment look the same everywhere, 
is not a problem of museum architecture, but rather of technical progress. "Freiraum Museumsbau." p. 
28. 
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orientation of most museums is a first threat to Lehmbruck’s ideal museum 
conception, another obstacle to a tight collection-building-communication is the 
necessary respect for the pluralist character of the museum’s visiting public. For 
one of the reasons Lehmbruck sees for the reticence to design exhibition spaces 
with an affective agency that underscores the aesthetic agency of the artworks, is 
a mistrust of architecture that enforces a Stimmung on its visitors; Lehmbruck 
associates this mistrust with a pluralist society: 
 

Vielfach wird unter Architekturpsychologie die Beeinflussung durch 
räumliche Stimmungswerte verstanden, die mit baulichen Mitteln und 
einem bestimmten Licht-, Farb- und Formvokabular provoziert werden. 
Der auf diesem Gebiet zur Verfügung stehende gestalterische Freiraum 
ist in früheren Jahrhunderten meisterhaft beherrscht worden, während 
er im modernen Museumsbau eher ungenutzt geblieben ist. Es kann 
daran liegen, daß das Emotionale und Charaktervoll-Endgültige in einer 
durchorganisierten Welt verdrängt wird und der Pluralismus eine 
verbindende Gestimmtheit nahezu ausschließt. Zumindest stellt sich 
Mißtrauen ein, wenn Ergriffenheit festgelegt oder aufgezwungen 
werden soll; stark expressive Formen werden daher nur in der 
reversiblen Innendekoration toleriert.34 
 

This mistrust of a comprehensive art-architectural embrace of the 
spectator/participant in a forced participation, and the mistrust of a potentially 
homogenizing Gleichschaltung of the public’s response to an exhibited artwork are 
typical mistrusts of the Gesamtkunstwerk in post-war open societies.35 Through 
his own critical notions of the Freiraum of the individual museum visitor and the 
individual artwork – the former should for instance be able to decide for himself 
what route he takes through the museum while artworks should be left 
sufficient space to unfold their working – Lehmbruck nevertheless integrates the 
demands to respect the individual integrity of spectators and artworks in his 
own discourse. 
 
The new art museum on the edge of the Kant Park between Duisburg’s 
reconstructed Altstadt and the train station, was designed from 1957 onwards 
and opened in 1964 as the Wilhelm-Lehmbruck-Museum. It was built to 

                                                            
34 Ibid. pp. 23-24. 
35 Anke K. Finger and Danielle Follett, "Dynamiting the Gesamtkunstwerk: An Introduction to the 
Aesthetics of the Total Artwork," in The aesthetics of the total artwork : on borders and fragments, ed. 
Anke K. Finger and Danielle Follett, Rethinking theory (Baltimore Md.: Johns Hopkins University Press, 
2011). p. 6. 
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accommodate the city of Duisburg’s art collection that focusses on 20th century 
sculpture, and which also comprises a more than representative sub collection 
with works of Duisburg’s native son Wilhelm Lehmbruck. The collection’s first 
director, August Hoff had decided to start building a Wilhelm Lehmbruck-
collection. Yet, only the post-war construction of the new museum building 
under the directorate of Gerhard Händler was the real occasion to finally bring 
the city’s Lehmbruck collection together with the family’s Lehmbruck legacy.36  

In Manfred Lehmbruck’s design for the museum building, the 
combination of a flexible exhibition hall with a building tailored to the collection 
of works by Wilhelm Lehmbruck juxtaposes the opposed museum conceptions 
described above in a clear contrast. The later museum’s curator Siegfried 
Salzmann calls the systematic opposition between both museum wings 
contrapuntal.37 The museum complex consists of an elongated transparent steel 
structure placed parallel to a city boulevard bordering the park, and a lower, 
more compact and closed reinforced concrete volume, partly dug in and with a 
square, inward oriented ground plan. In between both volumes, there is a small 
glazed entry hall; an open air sculpture court is enclosed by the sculpture hall 
and the Lehmbruck-wing. The initial design foresaw a third, dome-shaped 
building volume to house a conference room, a library and a studio for 
residents, but it was never realized as such. (In 1985-1987 the museum was 
ultimately extended by Lehmbruck and his associate Klaus Hänsch with a new 
wing accommodating the long expected auxiliary facilities and extra exhibition 
space.) 

The sculpture hall is conceived as a thoroughly flexible exhibition 
device, apart from an asymmetric permanent division of the interior volume in 
an open hall and an elevated zone to exhibit paintings with underneath spaces 
for temporary exhibitions and for cabinets to exhibit graphic works. The 
exterior structure of five steal frames to which the entire building is suspended – 
including the hanging façades – is similar to Mies van der Rohe’s structural 
concept for the I.I.T. Crown Hall. This allows for a space free of supports. A 
sustained modular design with a grid of fixing points and a series of light 
movable wall panels in aluminum frames also designed by Lehmbruck, further 
facilitates easy interior reorganizations, both for changing presentation from the 
museum’s own collections and for temporary exhibitions. The full height glazing 
all-around is not only a gesture of transparency and accessibility in 
                                                            
36 Today the museum’s Lehmbruck collection comprises at least one cast or version of each of 
Lehmbruck’s 90 preserved sculptures, 42 of his 80 paintings, about 1000 of the 1100 drawings and 
about the entire graphic oeuvre of 183 etchings and 17 lithos. 89 sculptures, 7 paintings, 33 drawings 
and 34 prints belong to the museum’s own collection.   Brockhaus, "Lehmbruck in Duisburg." p. 10. 
37 Siegfried Salzmann, Das Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg  (Recklinghausen: Verlag Aurel Bongers, 
1981). p. 15. 
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correspondence with the contemporary idea of the open museum, it also 
provides lateral incidence of daylight from which sculptures – unlike paintings – 
can profit.38 Adjustable Venetian blinds behind the windows allow controlling 
the light on the inside. The ceiling has a similar organization. The roof is 
punctured by a grid of skylights; underneath hangs a modular, translucent and 
adjustable ceiling. It can be adjusted in height, and the individual Plexiglas 
panels can be taken away or be replaced by opaque wood panels. Each skylight 
is furthermore equipped with horizontal and vertical adjustable blinds. “Der 
leere Raum ist […] so neutral wie möglich gehalten.”39 
 
Verschmelzung in the Lehmbruck wing 
In his 1965 article on the newly opened museum building, museum director 
Gerhard Händler aptly calls the Wilhelm-Lehmbruck-wing a “Sonderbau,” a 
special building which takes into account a particular sculpture collection and 
which articulates the display of certain main works and byworks, and which 
finally also considers the character of Wilhelm Lehmbruck’s art, “more turned in 
itself than showing off.”40 Manfred Lehmbruck himself has described his 
interpretation of the design problem of a museum for the work of his father as a 
textbook example of the problem of designing a smaller museum with a “closed, 
internally related collection,” demanding design solutions opposed to those for 
the museum’s sculpture hall: 
 

Im Gegensatz zum ersten Bauabschnitt enfällt hier die Forderung der 
Variation und Improvisation. Dem dynamischen Charakter des sich 
noch wandelnden, algemeinen Museums steht die statische Ruhe eines 
anderen Museumstyps gegenüber, der dem abgeschlossenen Lebenswerk 
eines einzelnen Künstlers gewidmet ist.41 

A Lehmbruck-wing demands no indeterminacy, but “eine eindeutige Festlegung 
der Architektonischen Form und eine Verschmelzung von Kunstwerk und Bau“ – a 

                                                            
38 Lehmbruck shows himself a moderate defender of the democratization tendency to open the 
museum, also architecturally, to its environment: “Der Öffnung um jeden Preis muß eine bewußte 
Abschirmung entgegengesetzt werden, die den inneren Freiraum wahrt.” Lehmbruck, "Freiraum 
Museumsbau." p. 25. 
39 "Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg [text originally published in deutsche bauzeitung db 11. 
1964]." p. 83. 
40 Gerhard Händler, "Das neue Wilhelm-Lehmbruck-Museum in Duisburg," Museumskunde 34, no. 1 
(1965). p. 2. “Alles in allem: ein im wesentlichen auf einen bestimmten Skulpturenbestand berechnetes, 
auf gewisse Haupt- und Nebenwerke hin akzentuiertes, den Charakter der Lehmbruckschen Kunst 
berücksichtigendes Bauwerk; mehr nach innen gerichtet als von außen prunkend.“ ibid. p. 3. 
41 Lehmbruck, "Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg [text originally published in deutsche 
bauzeitung db 11. 1964]." p. 84, my italics. 
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blending of artwork and building.42 Manfred Lehmbruck’s phrase that this 
second wing should become the definitive home – „endgültige Heimstätte“ – for 
Wilhelm Lehmbruck’s work, suggests that the architecture should create more 
than a stage to exhibit, but a place in the world where Lehmbruck’s work can be 
at its place, at home. 
 This sought for air of stability is realized through the Lehmbruck-wing’s 
stony materiality and its overall introverted spatial figure: outer walls 
circumscribe a square ground figure within which a series of wide terraces 
slowly spirals down from the entrance level around and towards a central 
sunken open air patio, bordered with glass sheets on three of its four sides. This 
basic centralized scheme is however nuanced by the asymmetrically and 
irregularly positioned terraces, three pylons, roof openings, and sculptures. The 
western and eastern outer walls are straight, while the northern side and the 
southern one facing the sculpture court are each delineated by a pair of convex 
and concave walls that exploit the plastic qualities of reinforced concrete. All of 
these walls are massive slabs without window openings; occasional views on the 
surrounding park are offered however through glazed sections bridging the gaps 
between two nearby concrete walls. Within this perimeter, there are no columns 
or inner walls except for the three pylon-like vertical concrete slabs that pierce 
the single horizontal slab resting on the outer walls. More precisely, the roof slab 
seems to float above the curved walls and to hang in between the straight outer 
walls, thanks to the subtle vertical and horizontal bands of light between these 
walls and the roof. The curving walls also leave a distance from the ground. On 
the outside, this enhances the building’s appearance of a dolmen-like 
archetypical tectonic structure of discrete vertical and horizontal components.43 
Inside, these light bands allow daylight to skim the floors and the raw wall 
surfaces imprinted by their wooden formwork. 
 A first aspect of the museum design that helps to bring about the effect 
of a blending of the building with the sculptures is the building’s materiality. 
Manfred Lehmbruck writes that he limited his materials to those of “the 
sculptor”: “Auf die wenige Stoffe, aus denen auch der Bildhauer seine Welt 
schafft, sind die Baumaterialien beschränkt, Beton, Stein, Sand, etwas Stahl und 
Holz. Diese wurden in ihren Naturfarben belassen, die so zurückhaltend sind, 
daß nur Form und Struktur sprechen.”44 The architect’s argument that these 
natural colors reduce the material’s presence to a play of form and structure 
                                                            
42 Ibid. p. 84. Italics mine. 
43 Siegfried Salzmann makes this comparison with a dolmen: „In seiner massigen Schwere und 
Einfachheit scheint es einem wuchtigen Dolmen vergleichbar.“ Salzmann, Das Wilhelm Lehmbruck 
Museum Duisburg. p. 16. 
44 Lehmbruck, "Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg [text originally published in deutsche 
bauzeitung db 11. 1964]." p. 84. 
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seems to be a misplaced standard modernist phrasing in which any more 
programmatic semantic value of the materiality is denied. These natural material 
surfaces indeed succeed in establishing continuities between the sculptures, their 
pedestals and their environment. The sensuous material qualities of the béton 
brut, the pebbles in some floor areas and in washed out concrete wall panels, and 
the floor of stabilized sand also evoke an all-pervasive sacred atmosphere – 
especially so in combination with the sparse incident daylight. Lehmbruck 
himself has also commented on the monumental, perennial connotations of the 
building’s materiality: “Der Sichtbeton bringt das Dauernde, Endgültige und 
Überzeitliche zum Ausdruck.”45 

Second, there is a series of interactions between on the one hand the 
position, and even the individual character, of some of Wilhelm Lehmbruck’s 
most important sculptures, and on the other hand a series of local architectural 
events. These local correspondences remind of earlier combinations of 
architecture and sculpture, like for instance Gianlorenzo Bernini’s composti in 
which the various artistic genres are combined to incite affect with the viewer.46 
Manfred Lehmbruck’s own comments on these local correspondences remain 
rather vague: 

 
Als Beispiel für das Zusammenspiel von Raum und Skulptur seien die 
gebogenen Betonscheiben angeführt, die sich wie bergende Hüllen um 
die Frauenfiguren legen. Die Ausstrahlung des inneren plastischen 
Lebens des Bauwerks dringt somit bis in die Außenfassade. Ähnliche 
Zusammenhänge machen die inneren, hochragenden Betonscheiben 
deutlich, die im Sinn der hierzu in Beziehung gesetzen Figuren nach 
oben in unbegrenzte Räume vorstoßen.47 
 

These general ideas can indeed be traced in the design, but their application 
remains limited to a handful of Wilhelm’s main works which are thus given 
extra weight. The Stehende weibliche Figur (1910) is Lehmbruck’s first female figure 
executed in a classical, more than lifelike size. It is also known as “Die 
Duisburgerin” since in 1912 a marble version was bought and given to the city. 
A plaster version of this Stehende is placed in front of the concave curved wall on 
the highest platform; the Große Sinnende (1913), Lehmbruck’s last large sized 
statue of a complete human figure, stands in front of the other concave wall on 

                                                            
45 Ibid. p. 84. 
46 Giovanni Careri, "Le vertige du mélange. Architecture, sculpture, peinture," Les Cahiers du Musée 
National d'Art Moderne, no. 39 (1992). 
47 Lehmbruck, "Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg [text originally published in deutsche 
bauzeitung db 11. 1964]." p. 84. 
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a lower platform at the building’s other end.48 Positioned right under a circular 
overhead window and centrally in front of the curved walls, both female figures 
appropriate a proper position and a “Freiraum” suggested by the architecture. 
The three other sculptures structuring the overall scene in the lower central area, 
engage in a close dialogue with each of the three vertical slabs that pierce the 
roof through square perforations. A lacquered plaster of Kniende (1911) is 
installed on a low concrete plinth in front of the first concrete slab. 
Contemporary critic Julius Meier-Graefe famously described the gothic qualities 
of this half-kneeling, elongated female figure who contrasts sharply with the 
more classical corporality in Lehmbruck’s earlier work.49  Its position in the 
Lehmbruck-Museum stresses the figure’s almost architectural composition of 
horizontal, vertical and diagonal limbs: the figure seems to move forward away 
from the wall in her back and to kneel down in front of it, while also reaching 
bolt upright, a movement continued in the parallel high wall. Emporsteigender 
Jüngling (1913/14) and Sitzender Jüngling (1916/17) take in a freer position in the 
two other elementary architectural theatres. The bronze sculpture of the sitting 
young man is not positioned in a straight, perpendicular position in front of the 
second slab, but slightly turned toward the center; it keeps a larger distance from 
the wall and it is rather exceptionally positioned on top of a gentle cone of 
pebbles. The bronze of the rising young man, finally, is installed as a single 
sculpture in the central patio in front of the highest wall reaching from the 
sunken floor and well beyond the ceiling, apparently echoing the figure’s upward 
movement. It stands directly on one of the large concrete floor tiles, without 
extra plinth: the patio is the Emporsteigender’s terrain, even if it remains an 
oversized terrain. 

The famous Gestürzter (1915), the body of a young warrior folding down 
towards the earth in a large arch, is the pendant of the triumphal rising male 
figure in the patio, what makes its unemphatic position in the lowest area, 
between one of the patio’s long sides and the descending cascade of lateral 
balconies, all the more surprising. It is placed freestanding. Intentional or not, 
upon closer look a striking correspondence can be noted between precisely this 
cascade in the background and the figure’s stepped profile.  
 
Through their positions, the six discussed key works in Lehmbruck’s oeuvre 
detach themselves from the other sculptures and paintings which are arranged 

                                                            
48 I describe here the arrangement at the museum’s opening in 1964. It has been altered several times 
since. 
49 Lepper, Brockhaus, and Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum - Zentrum internationaler Skulptur 
Duisburg, Wilhelm Lehmbruck 1881-1919 : das plastische und malerische Werk; Gedichte und Gedanken. p. 
128. 
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closer to one another against and in front of the outer walls. Yet these larger 
main sculptures also set out a backbone that structures the exhibition’s 
multitude. Interpreting which works are given a structuring role in the overall 
arrangement is however not possible without accepting an important degree of 
ambiguity. For instance, what about the larger work Mutter und Kind (1907) on 
the highest balcony? It is one of the works without a proper architectural place 
but it is nevertheless placed under one of a series of smaller square and round 
windows in the ceiling. The bust Betende (1918) too is highlighted thanks to its 
installation on the axis of one of the staircases. Conversely, not every 
architectural event corresponds to a specifically positioned artwork either. For 
instance, while the concave walls can easily be related to a sheltering gesture 
towards the female figures they envelop, the convex walls do not seem to find 
their origin in a similar dialogue with specific sculptures in their vicinity. They 
cannot be explained away by some expression of the “Ausstrahlung” of 
individual sculptures; rather they simply seem to answer the concave walls with 
which they make a larger architectural figure. 
 Similarly, the Emporsteigender’s position in the open patio in front of the 
high wall is surely significant, but the sculpture is at the same time little more 
than an accent in a further empty space, a void. The bright patio’s importance 
lies probably as much in its communication with the surrounding gloomy gallery 
space as with the Emporsteigender inside. In the museum building that largely 
closes off itself from its surrounding park, the patio introduces a sense of 
contact with the abstracted cosmos, with light, stone, water, air, bronze, some 
plants, etc. Manfred Lehmbruck’s wording that the concrete slabs reach to 
“infinite space” is significant here; the delocalized framed view of the sky is the 
architectural culmination point of the Lehmbruck-wing’s introverted interior 
space.50  
 
The gathered subject 
The coalescing – Verschmelzung – goes beyond the local interactions between the 
individual sculptures and the architectural particularities described above. The 
Lehmbruck museum design also brings about a more horizontal coalescing 
between the different works of the collection. This second sort of unification is 
of critical importance in regard of the monographic approach to art and its 
associated presuppositions of the organic unity and the internal consistency of 
the memorialized author’s oeuvre.  

                                                            
50 „die inneren, hochragenden Betonscheiben (…) die (…) nach oben in unbegrenzte Räume vorstoßen.“ 
Lehmbruck, "Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg [text originally published in deutsche bauzeitung 
db 11. 1964]." p. 84. 
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The unification of the exhibited sculptures among each other takes 
place however thanks to the action of the museum building. The agency of the 
building’s materiality in continuity with the materiality of the sculptures has 
already been discussed. Perhaps even more important is the strong ground 
figure in the building’s design. The spiraling arrangement of open terraces 
around a central void creates a surveyable single space – Siegfried Salzmann 
speaks of an “überschaubarer Einheitsraum” – that makes it possible to oversee 
Wilhelm Lehmbruck’s entire sculptural production from different positions, and 
to gauge the relation of an individual work with the rest of the assembled 
production.51 Equally important is the building’s formation of a compact ring, 
with the raw concrete outer walls circumscribing the sculptures, and with the 
sculptures themselves forming a closed circle around the empty center. 
Salzmann suggests that Lehmbruck’s introverted figures need the kind of 
sheltering casing they got in Duisburg.52 Manfred Lehmbruck undoubtedly 
designed a fitting casing for his father’s work, but probably the need for some 
sort of casing is not limited to fragile or introverted art like that of Wilhelm 
Lehmbruck. Probably any individual artist’s collected production needs to be 
cast in a similar architectural or other kind of interpretative mold to appear as an 
oeuvre, to demonstrate the desired unity of its author-subject.  

It pertains also in a direct way to an understanding of both the 
Gesamtkunstwerk and the Gesamtwerk as a “gathered work.”53 What is at stake 
here is a double yet intimately linked desire to reach a situation in which the 
“gathered work” – the gathered works of Wilhelm Lehmbruck but also the 
gathering of sculpture and architecture – transcends its gatheredness,  to reach the 
point where the experience of an artificial museal assemblage makes place for a 
securing experience of a natural whole. Manfred Lehmbruck’s aspiration 
towards realizing a Gesamtkunstwerk is in the service of rendering the sculptor 
Wilhelm Lehmbruck as a unified artistic subject; it is in the service of rendering 
his father’s abruptly halted artistic production as a complete whole, as an oeuvre. 

                                                            
51 Salzmann, Das Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg. p. 18. 
52 „Lehmbrucks nach innen gewandte Figuren bedürfen eines bergenden Gehäuses.“ ibid. p. 6. 
53 Anke Finger and Danielle Follet propose “gathered work” as a translation that better renders the 
connotations of the German term Gesamtkunstwerk than the usual English expression of “total artwork.” 
“Gathered work” is also a better translation for Gesamtwerk than the common expression “complete 
works.” Finger and Follet refer to Oliver Schefer’s remark in their edited volume that „what is ‘total’ in 
the German expression Gesamtkunstwerk is precisely the gathering, the collection of different parts, and 
therefore the transgression of boundaries: gesamt is a past participle used as an adjective, derived from 
the archaic verb samenen (sammeln in its present form), which means ‘to assemble, gather, collect.’” 
The translation of gesamt as “total” in English and French is not exact, then; the German total has a 
different history from gesamt, stemming from the Latin totus meaning gänzlich, or “completely.” The 
German word total now often carries totalitarian connotations, and Totalkunst is in its own right a 
subject of debate in Germany.” Oliver Schefer, cited in: Finger and Follett, "Dynamiting the 
Gesamtkunstwerk: An Introduction to the Aesthetics of the Total Artwork." p. 5. 
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His museum design shows a servitude to the monographic museum’s 
institutional cause, and it subscribes to the idea that the art of a museum 
building should be second to the exhibited artworks, just like the architect’s 
authorship should second the expression of the artists’ authorship. To the 
extent however that Manfred Lehmbruck’s museum building also makes an 
interpretation of the character and the structure of the oeuvre it integrates, the 
Gesamtkunstwerk usurps a Freiraum that is crucial to the functioning of the 
museum institution: the architect limits the space for future museum curators to 
interpret the artistic legacy of Wilhelm Lehmbruck. The total artwork character 
of his design may be at the cost of the monographic museum’s functioning as an 
art museum, it undeniably strengthens the Wilhelm-Lehmbruck-Museum‘s 
significance as a powerful memorial. 
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Afbeeldingen

1. Wilhelm-Lehmbruck-Museum in the Kant-Park, Duisburg, frontal view with the Lehmbruck 
wing on the left, the sculpture hall on the right, the entrance lobby in the middle. In front: 
Wilhelm Lehmbruck,  Die Kniende (1911).
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2. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, interior of the Lehmbruck wing, the patio is on the  
 right.
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3. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, flexible sculpture hall interior.
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4. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, aerial view. Below: the 1985-1987 extension.
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5. Manfred Lehmbruck, Wilhelm-Lehmbruck-Museum, (1957-1964, extension together with 
Klaus Hänsch, 1985-1987).
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6. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, sculpture hall with sculpture court.

7. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, sculpture hall with sculpture court.
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8. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, sculpture hall.

9. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, sculpture court, with the Lehmbruck-wing at the  
 right.
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10. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, interior overview of the Lehmbruck wing.

11. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg. W. Lehmbruck, Betende (1918).
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12. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, convex and concave walls of the Lehmbruck wing 
bordering the sculpture court.

13. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg: W. Lehmbruck, Stehende weibliche Figur (1910) in 
front of one of the concave walls.
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14. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg: W. Lehmbruck, Grosse Sinnende (1913) in front of 
the second concave wall.

15. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg: W. Lehmbruck, Sitzender Jünling (1916/17) in front 
of one of the vertical slabs.

500



16. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg: W. Lehmbruck, Gestürzter (1915) and in the back, 
Kniende (1913) in front of a vertical slab.

17. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, the central patio in the Lehmbruck wing with the 
third vertical slab.
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2.4  

 

Framing Pop Icons:  

the Musée Magritte Museum and the Andy Warhol 

Museum 
 

 

Icons 

About one generation separates René Magritte’s life (1898-1967) from that of 

Andy Warhol (1928-1987), the two artists whose respective monographic 

museums in Brussels and Pittsburgh I discuss in current essay.1 The life of 
Magritte is primarily set in the Belgian capital city, at arm’s length from longtime 

world art capital Paris.2 This distance also corresponds to René Magritte’s loose 

connection to the official group of Surrealists spearheaded by André Breton 

who famously mocked the presumed petit-bourgeois lifestyle of Magritte and his 

wife Georgette so different from that of most Parisian Surrealists. Andy Warhol 
was a native of Pittsburgh, but the scene for his life as an artist is New York 

City, the postwar successor to Paris as artistic centre of gravity for the (neo-

)avant-garde. Moreover, according to the commonplace art historical grand 

narrative of twentieth-century art, the Pop Art of Lichtenstein, Johns, 

Rauschenberg, Warhol and others meant the first true break with the high-
minded, modernist aesthetic tradition associated with Europe. Warhol however 

not only made art in which the commonplace imagery of the postwar 

consumption society was “transfigurated.”3 Andrew Warhola also developed his 

artist persona Andy Warhol as a media celebrity in the world of popular culture. 

Magritte and Warhol, then, could be rightly conceived almost as antipodes in 

twentieth century art. Yet, Magritte’s and the American pop artists’ universes 

                                                            
1 This essay is partially based on a review and a conference paper I wrote on the Musée Magritte 
Museum, see Maarten Liefooghe, "Wolken boven Brussel : bedenkingen bij het Musée Magritte 
Museum," De Witte Raaf 24, no. 140 (2009); "A new Magritte museum in Brussels : irony as a mode, 
and museum architecture as a medium in which to establish Magritte as impersonation of Belgian 
identity" (paper presented at the Architectural Design and Global Difference Conference (ADGD): 'The 
multiple faces of identity in the designed environment', Nottingham, September 17th & 18th 2009). 
These two texts however make different arguments to which I refer here only briefly. 
2 The reference monograph on Magritte is still David Sylvester, Magritte  (London: Thames and Hudson 
1992). 
3 The reference is to Arthur Coleman Danto, The transfiguration of the commonplace : a philosophy of art  
(Cambridge (Mass.): Harvard university press, 1981). 
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had diverse overlapping zones.4 Stephanie Barron demonstrates that pop artists 

were well acquainted with Magritte’s oeuvre, and points out how “Magritte’s 
conjunctions of unrelated items, his serialization of images, and his interest in 

everyday objects connect him further to those artists who draw on popular 

culture of commonplace items by painstakingly transforming them into highly 

polished icons.”5 Magritte himself in turn was indifferent to rejective vis-à-vis 

connections that were drawn between his work and pop art, asking dismissively: 

“Are we permitted to expect from pop art anything more than sugar-coated 
Dadaism?”6  

My comparison of the museums designed for monographic institutions 

dedicated to Magritte and Warhol is however not based on an understanding of 

both artists as (proto-)pop artists, but on their similar status as icons within 

contemporary mass culture. In a widened understanding of ‘pop’, then, we could call 
both Warhol and Magritte ‘pop icons’. This common status gives the 

conception of a Warhol and a Magritte museum a particular stake, and makes a 

comparative discussion of both museums relevant. Unlike most other twentieth-

century artists, the work of Magritte and Warhol is probably not so much 

known with the public through the art world’s own formats for making art 
public as through its circulation within the realm of mass culture. As Stephanie 

Barron writes: “The art of René Magritte has had an influence far exceeding the 

confines of the art world. Imagery adapted from his paintings has been widely 

disseminated for more than half a century through advertising, cartoons, film, 

                                                            
4 Magritte’s and Warhol’s worlds had historical overlapping zones, if only because the Belgian 
surrealist’s most important art dealer in the 1950s and 1960s was the New Yorker Alexander Iolas. 
Magritte and Warhol were also indirectly connected through the Texan art collectors John de Menil 
and Dominique Schlumberger. Since the 1940s one of their collection focuses was on surrealist art 
among which also artworks of Magritte. John and Dominique de Menil later also collected works by 
Andy Warhol, and in 1974 their daughter Philippa de Menil would set up the Dia Art Foundation with 
Heiner Friedrich. Dia became Andy Warhol’s most important patron and started to collect, together 
with the artist, a representative oeuvre collection. While Dia’s Warhol collection was at the basis of the 
Andy Warhol Museum, the de Menils’ Magritte collection was not involved in the establishment of the 
Musée Magritte Museum in Brussels. The Menil Collection’s ensemble of Magrittes in Houston is today 
not the world’s largest but still one of the most important collections of Magritte’s work. The de Menil 
Foundation would later also fund the research for David Sylvester’s five volume catalogue raisonné of 
René Magritte’s oeuvre published between 1992 and 1997. 
5 Stephanie Barron, "Enigma: The Problem(s) of René Magritte," in Magritte and contemporary art : the 
treachery of images, ed. Stephanie Barron and Michel Draguet (Los Angeles/Ghent: Los Angeles County 
Museum of Art/Ludion, 2006). p. 9. Barron also points out that Warhol was together with other Pop 
artists like Rauschenberg, Johns and Lichtenstein among the artists who acquired works by René 
Magritte. 
6 René Magritte, “Déclaration de René Magritte lors d’une interview de la télévision belge,” in René 
Magritte, Écrits complets, ed. André Blavier (Paris: Flammarion, 1979), no 183; translation in Gablik, 
Magritte, 72, as quoted in ibid. p. 9. 
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book jackets, and popular music.”7 Magritte’s enigmatic images have a parallel 

life in direct reproductions while Magritte’s image formulas and his image-word-
juxtapositions are also the basis for an endless series of variations and pastiches. 

This existence of Magritte’s work as ‘absolute images’ detached from their 

unique material carriers – the oil paintings and gouaches – is often related to 

Magritte’s presumed ideas on the relative importance of seeing the original 

artworks, and to his impersonal, flat way of painting similar to the ‘objective’ 

depictions in advertisements. Michel Draguet, Magritte-scholar and director of 
the Musée Magritte Museum, writes for instance: 

 

Magritte’s practice conserves its coherence independently of its mass 

circulation; indeed, because of it. It is founded on a fundamental 

contrast opposing the surface effect of the multiplied image to the 
profundity of the image as considered in its poetic principle. Magritte 

attributes value neither to the practical exercise of painting nor to the 

hypothetical quality linked to the status of the unique work. (…) This 

position is perfectly coherent with regard to Magritte’s perfect 

understanding of the persuasive techniques inherent to the advertising 
image. (…) He pays no heed to the value of the original; for all he cares 

it can disappear.8 

 

Warhol’s works too appear in literal reproductions and pastiche 

variations on all sorts of commodities, but there is an important difference 

between Warhol’s and Magritte’s status as icons in mass culture. Magritte is only 
iconic through the popularity of his images whereas Warhol also became a 

contemporary cultural icon, because he became an artist-celebrity. Arthur Danto 

argues that it took a long time for Warhol to become intellectually respectable in 

America but that instead he became an icon: “He became part of the culture he 

celebrated – a star who loved hotdogs and Coca-Cola, and worshipped Marilyn 
and Elvis.”9 Andy became “as recognizable as Charlie Chaplin or Mickey 

Mouse.”10 Danto moreover posits that there is an intrinsic link between 

Warhol’s achieving iconic status and the content of his art “which drew directly 

                                                            
7 Ibid. p. 9. 
8 Michel Draguet, "The Treachery of Images: Keys for a Pop Reading of the Work of Magritte," in 
Magritte and contemporary art : the treachery of images, ed. Stephanie Barron and Michel Draguet (Los 
Angeles/Ghent: Los Angeles County Museum of Art/Ludion, 2006). p. 39. Draguet’s essay extensively 
discusses the issue of Magritte’s position on the relative value of original artworks. 
9 Arthur Coleman Danto, Andy Warhol, ed. Mark Crispin Miller, Icons of America (New Haven: Yale 
University Press, 2009). p. xii. 
10 Ibid. p. 45. 
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from, and which indeed celebrated, the form of life lived by Americans, 

including what Americans ate, and who Americans considered icons in their 
own right.”11  

 

The imagery of Magritte and Warhol’s work as well as his artist persona enjoy 

iconic status in a media culture that is much wider than the art world. Yet, both 

Magritte’s and Warhol’s artworks themselves too are regularly compared to 

icons, even if the metaphysical silence in Magritte’s images seems to make them 
a very different kind of icons from Warhol’s icons of mass cultural objects and 

celebrities.12 David Sylvester writes for instance that Magritte’s paintings work 

like icons as they, each individually, arrest the beholder in an integral 

contemplative experience: 

 
Magritte’s pictures always tend to have an iconic quality, in the sense of 

being the antithesis of a series-painting or a member of a cycle or a 

fragment of a frieze, in the sense of offering an entire, self-contained 

experience. It is doubtless because they have this quality that, when a 

number of Magrittes are exhibited together, it is a waste to string them 
out along a wall in a receding procession of rectangles; they are best 

presented one at a time, each on a separate wall, so that each in its turn 

is separately confronted.13 

 

Arthur Danto compares Warhol’s matrix of thirty-two Campbell’s Soup Cans 

(1962) to a Byzantine iconostasis as well as to a supermarket stack of 
commodities: 

 

the array is severely frontal, like Byzantine portraits, and the four rows 

of eight paintings each were like an up-to-date iconostasis – a wall of 

icons such as the one in the Orthodox church in which Andy’s mother, 
Julia Warhola, worshipped in Pittsburgh when he was growing up. Or a 

                                                            
11 Ibid. p. x. 
12 Magritte’s critique of pop is pertinent at this point: “[Pop artists] came to the mistaken conclusion 
that they must show the poetry of today’s world. That is where the error lies. They want to express 
today’s world, although it is just a transitory state, a fad; and poetry does not concern passing things. 
Poetry is the feeling of the real, of what it has that is most permanent.” M.-F. Fryns, “Pop’art et poésie 
avec René Magritte,” Beaux-Arts, January 20, 1966, 6, as quoted in Draguet, "The Treachery of Images: 
Keys for a Pop Reading of the Work of Magritte." p. 29. 
13 Sylvester, Magritte. p. 208. 

506



 

 

regularly stacked set of supermarket shelves, which embodied an 

aesthetic that greatly engaged Warhol.14 
 

There seems to be an obvious tension between the religious icons and the 

supermarket brand icons. The aesthetics of Warhol’s images is more often 

conceptualized in reference to the latter icons than to the former. Hal Foster 

writes that Pop in general “mimics the distractive seeing” elicited by “screened 

(print) and scanned (electronic) representations” of mass culture, suggesting that 
Pop remains in contact with the Baudelairean notion of the painting of modern 

life.15 Daniel Herwitz argues in a similar vein that Warhol’s images demand but a 

fast look:  

 

[Andy Warhol’s] flattened images refused the long arc and aura of 
contemplation that was the insignia of the abstract expressionists and 

the priestly class of aesthetic connoisseurs before them. For Warhol, a 

painting or silk screen was meant to be looked at with something like 

the speed of a brand item scanned by a supermarket shopper, a dollar 

bill exchanged at the checkout counter for a magazine flipped through 
in pursuit of adverts for the latest shoes. Paintings, like car crashes, 

bank robberies, and jolts of the electric chair, should happen fast but 

produce a lasting effect.16 

 

Whether we can derive recommendations about how to exhibit Magritte’s or 

Warhol’s work from this kind of interpretations of its (different) status as icon, 
as Sylvester does, seems questionable. 

The problem of designing single-artist museums entails anyhow more 

than designing exhibition situations appropriate for the art at hand. The 

comparability of the museum designs of the Andy Warhol Museum and the 

Musée Magritte Museum, then, is further supported by the comparable 
institutional set-up of both museums, and by the common limiting condition 

that a historical multi-floor building had to be remodeled into a museum. Yet, 

my aim in this essay is not in the first place to point out all the possible 

analogies between both monographic museums. Rather, my comparative 

approach is after a critical interpretation of the differences between both 

                                                            
14 Danto, Andy Warhol. p. 34. 
15 Hal Foster, The first Pop age : painting and subjectivity in the art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter, 
and Ruscha  (Princeton N.J.: Princeton University Press, 2012). p. 12. 
16 Daniel Herwitz, "Danto, Arthur C. Andy Warhol [book review]," The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism 68, no. 3 (2010). p. 304. 
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museum designs, interpreting how the differences between the Warhol and the 

Magritte museums pertain to different conceptions of the monographic, but also 
potentially to differences between the understanding of the oeuvres at hand.  

 

From collection to museum institution 

At the basis of both museums were important existing collections of Warhols 

and of Magrittes that were initially part of more generally oriented art 

institutions. The Magritte collection at the basis of the future Magritte museum 
was assembled by the Royal Museums of Fine Arts of Belgium through own 

acquisitions – the first work the museum bought in 1953 was Le retour (1940) – 

and thanks to a series of donations and bequests.17 In 1986 it received some 

works in execution of Georgette Magritte’s will, but most important is the 

bequest that Irène Hamoir made to the museum in 1994, comprising nearly 
hundred works collected by the writers couple Louis Scutenaire (‘Scut’) and 

Irène Hamoir, lifelong friends of René and Georgette. The Brussels Magritte 

collection owns its importance to this donation. Apart from becoming the 

world’s largest Magritte collection, it became the only collection in which 

Magritte’s two artistic periods of the 1940s where Magritte deviated from his 
earlier idiom to which he returned afterwards – the impressionist-like surréalisme 

en plein soleil of 1943-1948 and the so-called période vache of 1948 – are 

represented with substantial work ensembles. 

 

The foundation for an Andy Warhol museum was laid by the Dia Art 

Foundation’s project to assemble a comprehensive collection of Warhol’s work. 
Dia was set up in 1974 by Philippa de Menil and Heiner Friedrich and soon 

became probably the most important institutional vehicle promoting American 

neo-avantgarde art, with a strategy of investing in single-work installations on 

the one hand and of collecting the work of the sponsored artists “in depth”.18 

Philippa was a daughter of John and Dominique de Menil, heirs to the Texan 
Schlumberger oil exploration fortune. Friedrich was a German art dealer with 

                                                            
17 The history of the Magritte collection in the Royal Museums is described in detail in Virginie Devillez, 
"Kroniek van een collectie," in Magritte: zijn oeuvre, zijn museum, ed. Michel Draguet, Virginie Devillez, 
and Ingrid Goddeeris (Tielt/Paris: Lannoo/Hazan, 2009). Note that besides the Musée Magritte 
Museum, there is also a much smaller Magritte museum established in the former house occupied by 
René and Georgette Magritte in the Rue d’Esseghem in Jette. This house-museum is a private initative. 
It opened in 1999. See Jan Ceuleers, ed. René Magritte, Esseghemstraat 135, Jette-Brussel (Antwerpen: 
Pandora, 1999). 
18“Dia Art Foundation was founded in 1974 for facilitating the making of some of the most ambitious 
works by some of the most important artists of the 1960s and 1970s, and for collecting that work in 
depth.” Michael Govan in Lynne Cooke, Michael Govan, and Dia Art Foundation., Dia:Beacon  (New 
York: Dia Art Foundation, 2003). p. 11. 

508



 

 

galleries in Cologne and New York who got acquainted with Warhol in 1963 

and who had successfully promoted him in Europe in the 1960s. In the course 
of the 1970s and 1980s, Dia became Andy Warhol’s most important patron and 

started to collect, together with the artist, a representative oeuvre collection.19 In 

1978 Dia had also commissioned the Shadows series, a site-specific installation 

consisting of 102 canvases to be installed in its SoHo exhibition space, a 

converted mixed-use building at 393 West Broadway.20 By the time of Warhol’s 

death in 1987, Dia owned almost two hundred Warhols.21 This collection would 
represent but a relatively small segment of the future Warhol Museum’s 

collections, but the Dia Foundation’s support and initiatives were crucial in the 

realization of the museum dedicated to Andy Warhol that opened in Pittsburgh 

in 1994.  

The Andy Warhol Museum was realized through a joint venture in 1989 
of three institutional partners: besides the Dia Center for the Arts, also Carnegie 

Institute, and The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Since the 

middle 1980s Dia was facing financial difficulties and was searching partners 

who could keep and exhibit part of its collections.22 Dia found a partner in the 

Carnegie Institute, a major and well-networked cultural institution in Pittsburgh, 
Andy Warhol’s city of birth.23 Also the Andy Warhol Foundation for the Visual 

Arts – especially its first director Frederick W. Hughes, Warhol’s business 

manager since 1967 and executor of his estate – had wanted “to secure Warhol’s 

                                                            
19 See Avis Berman, "The Right Place: The Founding of The Andy Warhol Museum," in The Andy Warhol 
Museum, ed. Callie Angell and The Andy Warhol Museum (Pittsburgh, Pa.: The Andy Warhol Museum, 
1994). 
20 The initial commission – by the then still called Lone Star Foundation – was for a cycle of 100 
paintings. The series of, in the end, 102 paintings was first exhibited in January 1979. See Lynne Cooke, 
"Introduction [to Andy Warhol, Shadows]," Dia Foundation for the Arts, 
http://www.diaart.org/exhibitions/introduction/98. 
21 See Barron, "Enigma: The Problem(s) of René Magritte." p. 9. 
22 Already in 1980-1981 had Heiner Friedrich discussed the idea of an Andy Warhol Museum with 
Warhol, but after the financial troubles Dia faced in 1984 the project seems to have been set on hold. 
Between 1986 and 1988 Dia nevertheless mounted three long-term exhibitions of Warhol’s work, which 
the artist helped design, in its space at Wooster Street in SoHo. See Berman, "The Right Place: The 
Founding of The Andy Warhol Museum." pp. 18-19. 
23 The (re-)appropriation of Andy Warhol by Pittsburgh runs over the fabrication of a series of 
discursive connections, one of which is the association of Andy Warhola with Andrew ‘Andy’ Carnegie 
(1835-1919) – the philanthropist entrepreneur who founded the Carnegie network of cultural and 
educational institutions in Pittsburgh. Warhol’s art education through these institutions – first in the 
free art classes on Saturdays given at Carnegie Institute and later through a commercial art training at 
Carnegie Institute of Technology – are stressed in the Carnegie’s discourse as a legitimation for their 
involvement in the founding of the Andy Warhol Museum. See for instance R. Jay Gangewere, "Two 
Andys from Pittsburgh," Carnegie Magazine LXII, no. 3 (The Andy Warhol Museum - A Special Issue) 
(1994). 
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role in history by establishing a museum devoted to his work.”24 By the time Dia 

contacted the Carnegie, the Pittsburgh institute itself had already contacted The 
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, to see if they could set up an arts 

program together. The outline of the 1989 deal between the three partners was 

that Dia donated 79 works to a future Andy Warhol Museum in Pittsburgh – all 

of its Warhol works except the Shadows series which would only be occasionally 

on loan in the museum; the Andy Warhol Foundation for the Visual Arts would 

make a gift of roughly 650 artworks and all of Warhol’s archives to the museum; 
and the Carnegie would guarantee “the professional and financial underpinning 

for [the collection’s] conservation, preservation, management, display and 

publication.”25 The new Warhol Museum would become the fifth Carnegie 

cultural institution and the Carnegie Foundation also committed itself to acquire 

the Volkwein warehouse in Pittsburgh’s North Side, just off downtown, and to 
have it renovated by Richard Gluckman who was Dia’s regular architect. 

The opening of the Warhol Museum was considered historic in the US 

in 1994, since it concerned the establishment of one of the very few single-artist 

museums in the US altogether.26 “The Andy Warhol Museum represents a 

singularly important event in American Art History: the creation of the first 
museum devoted entirely to the work of an American artist of the postwar 

generation,” the museum’s first director Tom Armstrong stated.27 Mark Francis, 

                                                            
24 Joint Venture Committee Statement in Callie Angell and The Andy Warhol Museum, The Andy 
Warhol Museum  (Pittsburgh, New York: The Andy Warhol Museum, 1994). p. 12. 
25 Berman, "The Right Place: The Founding of The Andy Warhol Museum." p. 28. At the time of this first 
official agreement, Warhol’s estate was not yet itemized completely. Between the initial agreement and 
the opening of the Andy Warhol Museum in 1994, this deal was renegotiated with difficulty, in 
particular in regard of the contribution of twelve important early works that The Andy Warhol 
Foundation at a certain point no longer wanted to transfer to the new museum. See ibid. pp. 30-31 and 
p. 34. In the end, the Foundation gave 844 paintings and sculptures, 576 prints, 1528 drawings, a group 
of 423 photographs, more than 60 films and 2000 videotapes, the 600 “time capsules” and most of 
Warhol’s archive and source material. In value, this donation comprises about thirty percent of the 
work left to the estate. The state of Pennsylvania, the Andy Warhol Foundation for the Visual Arts and 
a series of other private foundations and companies contributed together the $35 million funding 
necessary to get the project started. See also Grace Glueck, "A little late, Warhol goes home to 
Pittsburgh," New York Times 143, no. 49683 (1994); Allan Schwartzman, "The Andy Warhol Museum," 
Frieze, no. 16 (1994). 
26 Two other known examples at that time were that of Norman Rockwell and the Isamu Noguchi 
Garden Museum founded by the artist himself in 1985 in Long Island City. See also "The Andy Warhol 
Museum." p. 32: “The United States is short on single-artist museums. (…) According to the Warhol 
museum staff, theirs is the most comprehensive single-artist institution in the world. I imagine if one 
were searching for such claims, both the Picasso museum in Paris and the Van Gogh museum in 
Amsterdam could produce similarly impressive superlatives, but the point is clear. This new institution 
is a formidable one. There is no Georgia O’Keeffe museum, no Jackson Pollock museum, no Jasper 
Johns museum.” Note however that meanwhile a Georgio O’Keeffe museum has been established in 
Santa Fe, moreover designed too by Richard Gluckman. 
27 Tom Armstrong, “Foreword,” in Angell and Museum, The Andy Warhol Museum. p. 7. 
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the museum’s first curator said that the Andy Warhol Museum “is, and will 

likely remain, the most comprehensive single-artist museum in the United 
States.”28 Furthermore, the sheer size of the museum’s art and archival 

collections were believed to catapult the museum to the first rank among the 

world’s single artist museums.29  

From a European perspective, the opening of an Andy Warhol Museum 

seems far less historic as in Europe every self-respecting nation seems to boast 

several public artist’s museums. Yet, also the Musée Magritte Museum was 
realized thanks to a joint venture between an established museum institution, an 

artist’s foundation and corporate capital. At its base was an agreement between 

the Belgian federal government, the French-Belgian energy giant GDF Suez and 

the Magritte Foundation in early 2008.30 Quite different from the Andy Warhol 

Foundation for the Visual Arts, the Magritte Foundation is not a foundation 
founded in execution of the artist’s will and it does not have a proper collection 

of work of the artist either. It was founded only in 2008 by Charly Herscovici, 

who was made inheritor of the reproduction rights on Magritte’s work by 

Magritte’s widow Georgette at her death in 1986, to “safeguard the oeuvre and 

reputation of René Magritte.”31 By contrast, the Royal Museums’ collection was 
the basis for a new monographic daughter institution under its umbrella.32 With 

the Hôtel Altenloh, the national fine arts museum also had a building at its 

disposition adjacent to its other premises on the Mont des Arts. Michel Draguet 

already communicated his ambition to create a Magritte Museum on the basis of 

                                                            
28 Mark Francis, "The Democracy of Beauty: An Introduction to the Collections of the Andy Warhol 
Museum," in The Andy Warhol Museum, ed. Callie Angell and The Andy Warhol Museum (Pittsburgh, 
Pa.: The Andy Warhol Museum, 1994). p. 93. 
29 The relatively scarce number of artist museums being opened in the US in comparison with the 
frequency of such openings in Europe is sometimes explained through the difference in institutional 
structure of art museums in general. In the US, most museums are run by a trust and are financially 
dependent on private and corporate funding, whereas in Europe cultural institutions are predominantly 
carried by public authorities. In his account of the coming about of the Andy Warhol Museum, Avis 
Berman stresses more than once that the future museum’s monographic profile meant an extra hurdle 
to bring together the necessary private and public support and funding. Berman, "The Right Place: The 
Founding of The Andy Warhol Museum." The case of precisely the new Musée Magritte Museum 
proves however that the US-Europe-opposition concerning the private, respectively, public character of 
(single-artist) museums bears nuancing. 
30 Michel Draguet, Virginie Devillez, and Ingrid Goddeeris, Magritte: zijn oeuvre, zijn museum  
(Tielt/Paris: Lannoo/Hazan, 2009). 
31 http://www.magritte.be/?lang=en, last accessed on February 2, 2013. 
32 Two other monographic daughter institutions of the Royals Museums are the Antoine Wiertz 
Museum and the Constantin Meunier Museum. See Brita Velghe, "Het Wiertzmuseum, ontstaan en 
institutionalisering van een museum," in De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België : twee 
eeuwen geschiedenis, ed. Michèle Van Kalck (Tielt: Lannoo, 2003); Pierre Baudson, "Het 
Meuniermuseum, van atelier tot openbaar museum," in De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België : twee eeuwen geschiedenis, ed. Michèle Van Kalck (Tielt: Lannoo, 2003). 
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this collection when he took office as director of the Royal Museums in 2005. 

The 2008 agreement established that GDF Suez would act as a “founding 
sponsor” to the Magritte Museum by bringing in a “skills-based sponsorship” 

valued at 6.5 million euro. The concern’s various companies would design and 

produce the technological equipment required to convert the Altenloh building 

into a state of the art museum building, providing climatization, lighting and 

multimedia equipment as well as digital platforms serving the museum’s website 

and databases. The Magritte Foundation’s contribution was of a more strategic 
nature: the Foundation did not donate any works to the new museum, but it lent 

its symbolic authority to the project and it mobilized its network of befriended 

collectors and institutions to make loans to the museum. At its opening in 2009, 

the Musée Magritte Museum exhibited a collection of about 150 artworks, 

hundred of which belonging to the Royal Museum’s own collections, and about 
hundred items of documentary material. 

 

Box-in-a-box renovations 

Both the Magritte museum and the Warhol Museum are accommodated in 

remodeled multi-level historical buildings. The Altenloh building is connected 
through an underground passage with the main buildings of the Royal Museums 

where part of the museum’s supporting activities and backstage spaces are 

housed. The Volkwein building stands apart from the other Carnegie museums 

in Pittsburgh, and it had to be extended with extra space for backstage facilities. 

The extra space for a theatre, offices, a conference room and for two vertical 

circulation cores was organized by Richard Gluckman in three new volumes 
replacing an older wood-framed brick volume on the corner of the building 

block: a new yellow brick volume, flanked by two circulation towers with 

vertical bands of glazing delineating the addition from the existing structure. 

Both historical buildings were further remodeled according to a box-in-a-box 

principle. The historic Volkwein and Altenloh buildings’ exterior walls were 
renovated as precious shells, restoring the original terra-cotta and plaster 

moldings respectively. Inside, these walls were redoubled with new interior walls 

that turn their backs to most of the window openings piercing the original 

façades. This system “with the two boxes separated by a slot of air” was adopted 

as an easy solution to create enclosed and well-tempered gallery spaces with 
more wall surface and with less (Warhol) or no window openings at all 

(Magritte).33 The entrance areas and museum shops of both museums are partly 

                                                            
33 Patricia Lowry, "Designing the Andy Warhol Museum," Carnegie Magazine LXII, no. 3 (The Andy 
Warhol Museum - A Special Issue) (1994). p. 35. 
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organized in the underground level. The two museums are also organized 

around an exhibition route that circles down from the top floor which visitors 
reach with an elevator. It then runs down floor after floor, staging a more or less 

chronological montage of both artists’ developing oeuvres. 

The Magritte museum chose to exhibit its entire Magritte collection in a 

permanent exhibition spread over three floors.34 The first enfilade of galleries on 

the third level, runs in a U-shape around the Altenloh building’s circulation core. 

It shows Magritte’s artistic course from his early cubist work, over his discovery 
of a surrealist idiom said to be awakened by seeing a work by de Chirico, up 

until Magritte’s famous word-image-paintings represented by, among other 

works, the original manuscript for the Les mots et les images-treatise published in 

the 1929 December issue of La Révolution Surrealiste. On this floor, the museum 

can show an important selection of Magritte’s earliest surrealist work of the 
second half of the 1920s, with Le Joueur secret (1927) with two baseball players 

and the floating turtle in a theatrical setting of bilboquets growing tree branches, 

and other important works like L’Homme du large (1927), Le Sang du monde (1927), 

or Les Muscles célestes (1927). Of Magritte’s work of the 1930s till the 1960s, 

presented on the second and the first floors, the museum can present 
representative examples of most image formulas and motifs. For instance, in the 

last gallery there is a version of L’empire des lumières (1954) and a variant on its 

theme. The real highlights of the Brussels Magritte collection are however to be 

found among the works from the 1940s, exhibited on the second floor: a strong 

series of Magritte’s “surréalisme en plein soleil” period and a group of major 

works from his infamous Vache-exposition in 1948. During the exhibition in the 
Parisian Galerie du Faubourg no works were sold, and most of them ended up in 

Hamoir and Scutenaire’s personal collection, and eventually in the Royal 

Museums.35  

In Pittsburgh, the much larger collection of the Andy Warhol Museum 

is presented in a slowly rotating display – even if some of the galleries are 
designed to exhibit specific works in the collection. The collection amounts to 

about 900 paintings and sculptures and 1500 drawings, plus nearly all of 

Warhol’s prints, films, and several hundreds of photographs and Polaroids. At 

                                                            
34 Only the galleries on the last floor are meant to be used also for temporary exhibitions, but usually 
they are used to exhibit Magritte’s latest works. 
35 See also Gisèle Ollinger-Zinque, ed. "Ce qui est attirant est beau" Irène, Scut, Magritte and C° "Het 
bekoorlijke is mooi" (Brussel: KMSKB, 1996). Esther Schlicht and Max Hollein, eds., René Magritte 1948: 
La Période Vache [catalog of exhibition at Schirn Kunsthalle Frankfurt] (Antwerpen: Ludion, 2008). 
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any one time the museum exhibits about 500 works from this collection.36 The 

display of Warhol’s work is only partly based on a chronological order, as the 
reviewer in Frieze exalted on the occasion of the museum’s opening:  

 

[Curator Mark] Francis’s installation of Warhol (…) is designed to look 

upon Warhol’s production less as an evolution than as a 

conglomeration of thematic lodes. (…) The visitor moves from a 

selection of Warhol’s Self-Portraits in the entry hall of the museum and 
late celebrity portraits in another ground-floor gallery to a very different 

Warhol on the seventh floor. (…) In one room there will be three large 

paintings: a Torso (a nude male viewed from behind), an Oxidation, and a 

Camouflage. The seventh floor’s other gallery will be installed from edge 

to edge with 55 panels (in rotation) from Shadows (…). Instead of 
beginning at the beginning, the story of Warhol goes from the glamour 

to the ethereal of the top, from the concrete to the abstract, from the 

face to the body and from the social to the sexual.37 

 

After these thematic ensembles of primarily late work in the first and the 
seventh floor, the visitor can follow a more chronological exhibition narrative 

from the Campbell’s Soup Cans (1962) and the Brillo Boxes (1964) on the sixth 

floor over the Mao’s of the 1970s on the fourth, down until the collaborations 

Warhol endeavored in the mid-1980s on the museum’s second floor.  

The analogy between both museums’ arrangements seems to end 

however with their box-in-a-box-character and with their similar exhibition 
routes. In fact, the differences in the architecture of the galleries are more essential than the 

analogies. The display strategies differ both in the way the artworks are displayed 

in them, and in the ways the problem of locating documentary material is dealt 

with. At the base lies a difference in the architectural and curatorial conception 

of the galleries themselves. This difference could – simplifying – be described as 
that between architecture without supplementary exhibition architecture, and 

architecture that disappears entirely behind an encapsulating exhibition 

architecture. These diverging conceptions of the gallery spaces also seem to 

correspond to different concerns about the overall museum architecture with 

the two museums. From the beginning, the teams of the Warhol and the 

                                                            
36 See Francis, "The Democracy of Beauty: An Introduction to the Collections of the Andy Warhol 
Museum." 
37 Schwartzman, "The Andy Warhol Museum." p. 35. The display situation at the museum’s opening is 
also described in Lowry, "Designing the Andy Warhol Museum." pp. 36-37 and in David Carrier, "The 
Andy Warhol Museum. Pittsburgh," The Burlington Magazine 136, no. 1097 (1994). 
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Magritte museum seem to have attached quite different importance to the 

challenges of the interior remodeling and of the exterior signaling of the new 
use as museum. Elements in the founding agreements already indicate this. The 

Warhol’s 1989 joint venture agreement stipulated that Richard Gluckman would 

be remodeling the Volkwein building, in line with Dia’s concern that the new 

museum would conform to Dia’s vision of making long-term installations of 

artworks in converted industrial architecture.38 Dia expressed this concern from 

the very first meeting with the Carnegie people. Director Charles Wright 
summarizes Dia’s desire: “We wanted a modest warehouse structure, where 

people could count on going time and time again and having a direct, in-depth 

experience with Warhol’s work.”39 Gluckman’s “drive toward an understated 

industrial aesthetic” was considered crucial for realizing this vision.40 An article 

in the 2008 Magritte museum’s agreement stands in sharp contrast with Dia’s 
concern about the interiors in which Warhol’s work would be installed. The 

article determined that GDF Suez would design and finance a canvas tarpaulin 

that would be wrapped around the scaffolding during the renovation of the 

Altenloh building’s façades, besides technologically equipping the gallery 

floors.41 Hence, for about a year, the historic Altenloh building was hidden 
behind a Magrittean trompe-l-oeil tarpaulin which became the centerpiece in the 

museum’s media campaign. In the most published images of the new museum, 

both in the press and in the museum’s own publications, the neoclassicist 

museum building seemed to open up its façade, apparently turned into textile, as 

a set of opening stage curtains. On this illusionistic stage appeared the scene of 

L’empire des lumières, one of René Magritte’s best known images. Even before the 
museum opened, the building was already made to perform as an inflated 

Magritte-like surrealist work. Its existence as a pastiche media image preceded – 

and still accompanies – the museum’s existence as a place where visitors can 

engage with Magritte’s work in its material reality. Once the museum galleries 

opened, they too however would appear to simulate a simplified Magrittean 
experience rather than to confront it with the complexity of his work. 

 

 

 

                                                            
38 “Wright had made it a condition of the gift that a Warhol museum must be housed in a building with 
the feel of a warehouse or other industrial space, similar to Dia’s exhibition galleries at 548 West 22nd 
Street in Manhattan” Berman, "The Right Place: The Founding of The Andy Warhol Museum." p. 23. 
39 Wright quoted in ibid. p. 23. 
40 Ibid. p. 31. 
41 Draguet, Devillez, and Goddeeris, Magritte: zijn oeuvre, zijn museum. 
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Disembodied pop images in embodying structures 

The art galleries in the Warhol Museum have the general character of a 
renovated warehouse. As Patricia Lowry phrases it, “Gluckman had the building 

gutted,” removing office partitions, wood and vinyl floors, the existing elevator 

and staircase, “leaving only exterior walls, support columns and concrete floors, 

the grid awaiting to be manipulated.”42 In the subsequent introduction of new 

partitions and surface materials, the architect chose to preserve and to play off 

the experience of the warehouse’s skeleton inside the building, particularly so in 
the galleries where Warhol’s work would be exhibited.  

Hal Foster has interpreted the design for the Andy Warhol Museum in 

Illuminated Structure, Embodied Space. In this essay on Gluckman’s architecture 

Foster expands his central notion of a Minimal-Pop-dialectic in advanced art 

since 1960 to the field of architecture.43 The notion of a Minimal-Pop-dialectic 
in the arts was first developed by Foster in The Return of the Real, where he argues 

that minimalism and pop are aesthetic complements that can only be 

understood in relation to one another, “as related responses to the same 

moment in the dialectic of modernism and mass culture.”44 Foster argues that 

both the “minimalist industrial objects” and “pop art simulacra” point to “serial 
production and consumption, to the socio-economic order of one-thing-after-

another.”45 In this dialectical schema, then, Warhol occupies an exemplary 

position: “if most Minimalists play on the repetitive objects of industrial 

production, Warhol plays on the serial images of mass consumption.”46 

Transposed to architecture, this dialectic becomes a dialectic of “practices that, 

on the one hand, articulate bodies and objects in actual spaces and, on the other, 
play on the effects of media signs.”47 The architecture of the Warhol Museum’s 

galleries is discussed by Foster as exemplary minimalist architecture, not in a 

stylistic sense, but because of its “sympathetic structuring [with Warhol’s pop 

art] that makes the Warhol Museum a model for museums of contemporary 

art.”48 

                                                            
42 Lowry, "Designing the Andy Warhol Museum." pp. 34-35. 
43 Hal Foster, "Illuminated Structure, Embodied Space," in Space framed : Richard Gluckman architect 
(New York (N.Y.): Monacelli press, 2000). This text served as the basis for the essay Minimal Museums 
in the volume The Art-Architecture Complex where Foster discusses the issue of architecture in the 
Minimal-Pop dialectic more amply. "Minimalist Museums," in The art-architecture complex, ed. Hal 
Foster (London: Verso, 2011).  
44 The return of the real : the avant-garde at the end of the century  (Cambridge (Mass.): MIT press, 1996). 
p. 60. 
45 Ibid. p. 62. 
46 The art-architecture complex  (London: Verso, 2011). p. 113. 
47 Ibid. p. 106.  
48 "Illuminated Structure, Embodied Space." p. 185. 
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Foster describes Richard Gluckman as an architect who thanks to his 

“initiation” in Minimal Art via his jobs for Dia was able “to resist the 
blandishments of postmodernism (…) in its dominant modes of pastiche and 

deconstruction.”49 Foster refers for instance to Gluckman’s conversion in 1979 

of the SoHo loft building at 393 West Broadway where he helped install Walter 

de Maria’s The Broken Kilometer: “Gluckman transformed it into an open space 

ordered by the original columns – a perfect foil for the serial objects and images 

of the Dia artists.”50 This development of an affinity with Minimal Art and its 
engagement with (exhibition) space and architecture would have allowed 

Gluckman to create a series of successful designs for exhibition spaces such as 

the Dia Center, a mixed-use loft building in Chelsea converted by Gluckman 

into exhibition spaces. Foster says that “even as the Dia Center was designed for 

such art [the legatees of minimalist, pop and/or conceptual art], the architecture 
was informed by it,” implying that Gluckman’s own architectural work had 

developed under influence of the kind of art for that would be exhibited in these 

exhibition spaces.51 

Now, according to Hal Foster, Richard Gluckman’s minimalist 

architecture serves exemplarily as a foil to exhibit art of the minimalist-pop-
dialectic. Gluckman’s designing of “structured spaces that echo the constructive 

concerns and bodily effects of this art” is appropriate for such galleries like the 

Paula Cooper and the Larry Gagosian Galleries, “focused on the minimalist 

trajectory of art.”52 Foster praises however also Gluckman’s equally minimalist 

design as appropriate and effective for the galleries of the Andy Warhol 

Museum, this time not on the basis of analogous qualities between art and 
architecture, but because of the capacity of the embodying architecture to serve 

as a contrasting foil to Warhol’s dematerialized images: 

 

rather than mimic this [Warhol’s] mediated imagery in postmodern 

fashion, Gluckman again stressed the structural clarity of the industrial 
building in a way that set the Warhol representations into relief. 

Exposing the beams of the ceilings and chamfering the columns of the 

spaces turned both elements into quasi-Minimalist units that frame such 

famous sequences as the Elvises (1962-63), the Maos (1972), the Skulls 

(1976), and the Shadows (1978). To register the uncanny 

                                                            
49 Ibid. p. 184. 
50 Ibid. p. 184. 
51 Ibid. p. 184. 
52 Ibid. p. 186. The italics are mine. 
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dematerialization at work in the Shadows, say, or to feel the deathly 

disembodiment of the Skulls, requires the foil of such an embodied 
space, which is delivered here through both the materiality of beams 

and columns and the luminosity of scrims and skylights.53 

 

Foster’s argument about the appropriateness of these exhibition spaces with 

quasi-minimalist architectural elements that frame Warhol’s paintings remains 

within the meta level of the dialectical tension “between the materiality of 
structured spaces and the dematerialization of disembodied images.”54 However 

fruitful Foster’s reasoning may be as an impetus for discussing the suitability of 

gallery designs to exhibit the work of particular artists, the problem of a 

museum design encompasses more than the problem of gallery design alone, 

and perhaps a fortiori with single-artist museums. 
Gluckman’s own limited statements about his design for the Warhol 

Museum relate to the gallery designs but also to other aspects. In his discussion 

of the gallery designs, Gluckman addresses not so much the problem of galleries 

appropriate to exhibit ‘Warhol’ as much as the problem of specific exhibition 

spaces for particular works in the museum’s Warhol collection. He describes for 
instance how three exhibition galleries were individualized to exhibit particular 

works in Warhol’s oeuvre, but also to “punctuate” the experience of moving 

through the exhibition: 

 

The repetitious experience of moving from floor to floor is punctuated 

by a series of architectural events; these coincide with curatorial 
requirements to create several spaces for specific works in the 

collection. The seventh floor main gallery is top-lit by skylights and will 

be installed initially with works from the series of paintings titled 

Shadows. A two-story cubic space was created in the center of the 
                                                            
53 The art-architecture complex. pp. 113-114. Original variant of this passage in "Illuminated Structure, 
Embodied Space." p. 185: “Instead Gluckman wisely elaborated the structural clarity of the industrial 
building into a strong foil for the mediated imagery of Warhol. Thus, for the great Elvis silkscreens 
Gluckman bared the beams of the ceiling, and for the panoramic Shadow paintings he chamfered the 
columns of the room in such a way as to punctuate these long image sequences. In effect he used 
minimalist units like beams and columns to frame the pop images. An extraordinary effect of these 
sequences is not only to dematerialize the image but to disembody the viewer; sometimes these 
spectral series seem almost to drain you of your body. To register the uncanny dematerialization at 
work in the Shadows, say, or to feel the deathly disembodiment in the Skulls (which operates on the 
thematic level too), requires the foil of an embodied space; that is, it requires that the viewer be framed as 
well. And Gluckman delivers this structured embodiment effectively, sometimes with the materiality of 
beams and columns, sometimes with the luminosity of scrims and skylights, and other devices of scale 
and light.” My italics. 
54 "Illuminated Structure, Embodied Space." p. 182. 
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building by removing sections of the existing floor and associated 

structure to accommodate large-scale works such as the Skulls. Similarly 
a narrow, double-height ecclesiastical space was made on the same floor 

to exhibit Last Supper.55 

The Shadows series demanded primarily a space large enough to exhibit this 

expansive installation, but as Foster rightly notes, also the top light and the grid 
of concrete columns make this top floor gallery particularly suited for the work. 

Also the monumental dimensions of the Skulls ensemble and of the Last Supper 

paintings required large and high spaces. Gluckman’s reference to the 

“ecclesiastical space” for the Last Supper however suggests that the spaces 

designed for them are more than just larger spaces, that they are proportioned 
so as to monumentalize the presentation of these individual works in one-

picture galleries. 

Gluckman also discusses his pondering over the issue of ‘Warholizing’ 

his museum design: 

 

A deliberate attempt was made to resist a literal re-creation of a Warhol-
like aesthetic in the design of the building; this is tempered by 

references to Warhol’s eclectic environments. The aluminum-leaf ceiling 

at the entry, the cowhide banquette in the coffee shop and the use of 

galvanized steel for sills and cabinetwork establishes juxtapositions of 

disparate materials in unaccustomed relationships. These references 
lend a material richness to an environment whose real focus is the art.56 

 

Gluckman suggests that he intended not a literal recreation of a Warholian 

aesthetic, but a design rich in references to Warhol’s art and to the Factory. 

These remarks not even touch on the undoubtedly programmatic use of strong 
colors in certain areas of the building, yet they already show how selective Hal 

Foster’s discussion of Gluckman’s “minimalist” design for the Warhol Museum 

is. However precise his argument about the pop-minimalist dialectic inside the 

galleries where Warhol’s work is exhibited, Foster ignores several important Pop 

elements in Gluckman’s design that are mainly situated outside these galleries. 

Apart from the ascetic-industrial galleries with their white walls and 
their bare beams and columns, the Warhol museum displays a rich palette of 

                                                            
55 Richard Gluckman, "Architect's Statement," in The Andy Warhol Museum, ed. Callie Angell and The 
Andy Warhol Museum (Pittsburgh, Pa.: The Andy Warhol Museum, 1994). p. 69. 
56 Ibid. p. 71. 

519



 

 

gaudy colors that seem to be derived from the color palette in Warhol’s work. 

The ‘Warholian colors’ first appear in the four front windows on the ground 
floor level on Sandusky Street. These windows show a receding interior façade – 

the exterior of the box volume built inside the ground floor – that functions as a 

billboard and that is lit at night by theatrical footlights projecting “rays of 

magenta, green, deep blue and other strong Warholian colors.”57 The use of 

Warholian colors starts here at this interior façade and continues up until the 

seventh floor’s hallway. In between, there are the deep blue walls of the funnel 
leading from the entrance to the ground floor lobby; the indigo stained plywood 

cabinetry in the reception area, bookstore and administrative offices; and the 

purple carpet in the theatre with its green seats and ochre MDF paneling.58 

According to Patricia Lowry, also the choice to furnish the museum with a 

collection of about 70 used and distinctive chairs aims to reflect Warhol’s 
“penchant for collecting, and for filling his Factory Studios with cast-off 

furniture.”59 Interestingly, once again, these chairs do not appear in the galleries 

where Warhol’s work is shown, which are equipped with minimalist benches. 

The walls in the hallways on each floor were all initially painted in 

ochre, but were later diversified to ochre, pink, yellow, bright and dark blue.60 
This use of colors differentiates, together with the lower ceilings, the character 

of the hallways from that of the exhibition galleries lying around them. The 

hallways themselves, however, are used too as exhibition spaces, each treating a 

different aspect of Warhol’s personality, his artistic and personal life. Interjected 

between the galleries where Warhol’s work can be seen on itself as in an art 

museum, this series of colorful hallways with their showcases, portraits and 
quotes, together constitute a biographical and art historical portrait of Andy 

Warhol corresponding to the memorial dimension of single-artist museums. The 

pop colors not only distinguish this episodic biographical exhibition from the art 

exhibition, they are also employed to signify Warhol’s art within these displays 

where Warhol’s work is absent. 
 If we also consider the design of lobby and hallway spaces, we discover 

a second minimalist-pop dialectic in the Andy Warhol Museum: the museum 

design itself is marked by a purposeful distribution of both Pop and Minimal 

aspects. This distribution makes sense when the hybrid institutional nature of a 

                                                            
57 Lowry, "Designing the Andy Warhol Museum." p. 38. 
58 Ibid. p. 38. 
59 Ibid. p. 40. 
60 Photographs and reviews of the museum at its opening show and speak of ochre walls. In my visit in 
January 2008, the walls were painted in this wider range of colors. See Gluckman, "Architect's 
Statement."; Lowry, "Designing the Andy Warhol Museum." 
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single-artist museum is brought to bear on it. To seize the alternation of bare 

cleaned-up industrial exhibition galleries on the one hand and colorful lobbies 
and hallways on the other, demands to approach this single-artist museum not 

solely as art museum. It demands to be attentive to the dialectic between the 

museal and the memorial moments in the Warhol Museum: Gluckman’s 

architecture indeed materializes a stage for an embodied visitor’s encounter with 

disembodied images, but elsewhere this architecture also becomes, together with 

other media, an image representing Warhol.  
 

A Magrittean interior world 

The Magritte museum’s Altenloh building was not so much gutted as it was 

scooped out in the process of its remodeling into a contemporary museum 

building. The late eighteenth century Hôtel was drastically renovated already in 
the mid-1980s in view of its use as exhibition space for the Royal Museums’ 

temporary exhibitions. Except for the carefully preserved exterior walls, the 

building was essentially demolished, and replaced inside by a new reinforced 

concrete structure.61 During the 2008-09 renovation campaign, the outer walls 

were restored outside and all around redoubled inside with interior walls hiding 
the historical shell and its numerous window openings. Any experience in the 

galleries of the building’s historic character was thus undercut. If the 1980s 

façadist renovation was about reducing a historical building to a historical 

exterior image on the Place Royale, the 2008-09 renovation was about covering 

the rear side of the historical façade behind a Magrittean screen, a new perimeter 

that was part and parcel of the immersive evocation of a Magrittean universe in 
the exhibition galleries. 

The exhibition spaces in the Magritte museum are entirely blacked out, 

according to a design by scenographer Winston Spriet. Dark-brownish, green-

grey and blue wall surfaces on the third, second and first floor galleries 

respectively, serve as a dark background for the dramatically spotlighted 
canvasses and the inbuilt lit glass cases. Quotes from Magritte are engraved in a 

random pattern on the painted MDF panels of the redoubled perimeter walls. 

Unreferenced and undated, these quotes appear as floating oracular utterances 

                                                            
61 This counts for three of the four current façades of the building; the northwestward façade is new. It is 
a mold-cast concrete copy of the other historical façades, interrupted by a central glazed bay to bring 
light into the building’s central staircase. For a more detailed building history of the Hôtel Altenloh and 
of the Royal Museums altogether, see Régis Hespel, "Achter de gevel: de verbouwing van het Magritte 
Museum," in Musée Magritte Museum, ed. Peter Wouters (Gent: Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, 
2009). and Michèle Van Kalck, De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België : twee eeuwen 
geschiedenis  (Tielt: Lannoo, 2003). 
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rather than as statements that Magritte made in specific contexts. Their presence 

seems to aim at creating an enigmatic, supposedly Magrittean atmosphere more 
than at constructing an argument with the other elements in the exhibition. 

Their font imitates the schoolish handwriting Magritte used in such word-

paintings as the famous La trahison des Images with the pipe: the quotes have a 

themed graphic design and they are used to theme the exhibition spaces, just like 

the visitor’s circuit through the dark apparently tries to imitate and enhance the 

mysteriousness of Magritte’s taciturn yet puzzling images. Regardless still from 
the degree to which the exhibition attempts to contextualize Magritte’s works 

within the oeuvre or within a biographic or art historic narrative, this exhibition 

architecture aims to turn the exhibition into a single and continuous installation 

and the museum visit into an experience. 

According to the museum’s director Michel Draguet, the aim was 
however to present Magritte’s art in an intimistic atmosphere that leaves the 

gaze free: the absence of didactic or historic interpretations of the works would 

allow the power of Magritte’s imagination, all mystery and poetry, to manifest 

itself to the full.62 Yet, the “atmosphere” created in the galleries can hardly be 

called intimistic, as its gloomy darkness and the Magrittean graphic writings on 
the walls add a layer of pastiche representation of Magritte to the exhibition of 

the artworks. The gaze is not really left free, nor is the visitor left alone with the 

artworks as a continuous abundance of other discursive material in the galleries 

also demands to be interpreted.  

 

Positioning documents and memorabilia 

In the Magritte Museum, art exhibition, art historical contextualization with 

historical documents, and memorial representation blend with each other in 

what could be described as an evocation of “the world of Magritte.” On each 

floor the exhibition starts with a brief biographical timeline of the third of 

Magritte’s life that is presented on the respective floor. In the following U-
shaped sequence of galleries Magritte’s paintings hang primarily against the walls 

at the U’s inner side, while built-in display cases presenting mainly historical 

documents are positioned primarily in the walls opposite the paintings, at the 

U’s outer bend. Some display cases are however installed also in some of the 

transverse walls that divide the gallery sequence.63 In total, about twenty-five 
showcases spread out a heterogeneous series of documents throughout the 

exhibition. They range from little sketches to exhibition invitations, over 

                                                            
62 Draguet, Devillez, and Goddeeris, Magritte: zijn oeuvre, zijn museum. p. 8. 
63 Only the galleries on the third and the second floor are organized in a U-shaped configuration.  

522



 

 

photographs of Magritte’s friends, hand typed manifests and personal 

correspondence. Even if the arrangement of this material is not arbitrary, it fails 
however to make a legible narrative. This goes for both the documentary 

exhibition in itself and for the exhibition in its entirety comprising the paintings, 

the showcases, the stream of cryptic quotes on the walls, and the nine flat 

screens meant to introduce the protagonists of Brussels surrealism but showing 

nothing more than a banal montage of historical photographs. The museum 

guide helps to relate the various elements to each other; the third floor with 
Magritte’s early works and his years in Paris are divided for instance in the 

sections Magritte before Magritte, Under the sign of de Chirico, Creation of the Brussels 

surrealist group, Magritte and photography, Magritte in Paris, and Words and images. In 

the exhibition itself however these titles, necessary keys to interpret the 

ensembles, are omitted. 
 Part of the problem to interpret the exhibition is the shifting status of 

the material exhibited in the vitrines.  With the various historical photographs, for 

instance, it is rarely clear if they are shown as biographical illustration, as 

documentation of artistic relations, because of a specific relation they have with 

works or the work process of Magritte, or because of an artistic importance (of 
their own). The blurry argument in the section Magritte and photography is 

symptomatic for the vagueness surrounding the photos in the exhibition. This 

section is organized in one of the smaller corner galleries. Two walls opposite 

each other show in total four inbuilt glass cases, on the two other opposite walls 

hang respectively one canvas and a grid of sixteen framed photographs. The 

sixteen photographs are the ones that Louis Scutenaire published in the 1976 
portfolio La fidélité des images, including some scenes in which typical motifs from 

Magritte’s oeuvre are enacted.64 The photograph Amour from 1928, in which 

Magritte seems to paint Georgette to life, refers for instance to Tentative de 

l’impossible from the same year. Most probably it served as a sketch for it. A 

similar photograph in the fourth vitrine shows Magritte painting his canvas 
Clairvoyance (1936) in the same position in which he depicts himself on that 

canvas – the mise-en-abyme makes the studio portrait ironic and makes its 

status vis-à-vis the canvas Clairvoyance much more complex than the status of a 

preparatory photograph. Both photos are shown however without reference to 

the two mentioned paintings, leaving the association to the informed visitor. 
The idea of a relationship of preparatory sketches to paintings is however 

activated in this room by the exhibition of two small ink drawings and the single 

                                                            
64 See Patrick Roegiers, Magritte en de fotografie  (Gent: Ludion, 2005). 
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canvas La lectrice soumise (1928) with the same motif. Yet, the photographs in the 

three other glass cases bring in confusion again as they each show photos with 
different relations to Magritte’s oeuvre than that of a preparatory sketch: diverse 

portrait pictures of Magritte (with his eyes open and closed), photographs of 

Georgette which seem to be souvenir pictures, and three photographs from the 

series Les extra-terrestres of 1935, in which Magritte is posing in the backyard of 

his house in Jette with poet-friends like Paul Colinet and Marcel Lecomte 

wearing crazy masks.  
Delimitating oeuvre from archive is in Magritte’s case quite complex, 

partly due to the diversity within his photographic production, but also due to 

the commercial graphic designs he made in his earlier years and the films he 

made at the end of his life. The exhibition in the Musée Magritte Museum, then, 

rather fails to make the necessary distinctions to interpret and to articulate the 
status of this variegated ‘by-production’ and to clarify its interpretation of the 

contours of Magritte’s oeuvre. This insufficient interpretation is probably linked 

– the causality relationship runs in both directions – with the limited range of 

different positions that objects can occupy within this museum’s exhibition 

space. This range is limited, first, by the fact that there are no possibilities to 
exhibit work outside of the continuous circuit of successive galleries, which is 

entirely used to stage a largely chronological life-and-work narrative. Hence, all 

exhibited production is presented as a stage in a developing lifework. Second, 

inside the galleries there are only two possible positions for exhibits to occupy 

(apart from the occasional sculptures exhibited on pedestals): exhibits are 

displayed either as objects in one of the vitrines inbuilt in the (dividing) walls or 
as framed images on a wall. The framed paintings belong without doubt to 

Magritte’s artistic oeuvre; letters, manifestos and other historical documentation 

can be found in the glass cases. Yet, as also some smaller artworks by Magritte 

can be found in the vitrines, the difference in display format loses its 

interpretative capacity. The only positions outside of this rigid constellation are 
those of the films and the larger sculptures screened and placed on the landings 

between the entrance and exit doors of each floor’s exhibition galleries. Passage 

disturbs however the attentive examination of these films and sculptures, while 

these marginal positions are also unable to pronounce upon the relation of this 

material to the production exhibited in the exhibition proper. 
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In principle, documents and memorabilia stay out of the galleries where 

Warhol’s paintings and sculptures are exhibited in the Andy Warhol Museum.65 
Their presence is restricted to the showcases in the colorful hallways on each 

floor. A first room on the ground floor presenting ‘Andy Warhol’ however 

forms an interesting exception to this binary scheme of spaces exhibiting 

documents about Warhol on the one hand, and on the other spaces exhibiting 

Warhol’s work.66 This introduction room makes an unorthodox combination of 

exhibits that recalls the cabinets of curiosity preceding the age of modern 
museal classification. Its amalgamation of original artworks with photographs, 

multimedia displays and objects referring to Warhol’s life in and around New 

York corresponds primarily however to a monographic conflation of the realms 

of an artist’s life and of his/her artistic production. The room functions, then, as 

a core to which both the biographical hallways and the art galleries upstairs are 
related satellites. It integrates in the limited space of one room what in the rest 

of the museum is carefully disentangled. 

The room pictures Warhol in five wall displays entitled Pop Artist, Social 

Commentator, Celebrity, Entrepreneur, and Innovator. Each wall display combines a 

brief text with some quotes, enlarged photographs relating to Warhol’s life and 
artistic activity, and some artworks such as a Campbell’s Soup Can silkscreen in the 

Pop Artist display, or a camouflage painting of the Statue of Liberty in the Social 

Commentator display. Warhol’s paintings and drawings and even the Brillo Boxes 

exhibited in this room blend in with the graphic lay-out of the wall displays. The 

continuation of this portrayal in the hallways of the upper floors lacks this kind 

of integration of artworks-as-documents, whereas it uses primarily original 
documents instead of the reproduced photographs in the introduction room. In 

each hallway one colored wall carries a series of enlarged black and white 

photographs of Warhol with a quote underneath and printed on stainless steel 

panels. An opposite wall shows one or more elementary wood-framed display 

cases exhibiting a thematic selection of archival documents and biographical 
objects. One vitrine evokes Warhol as entrepreneur, another filled with curiosa 

treats Warhol as collector, etc. 

The glass cases in the introductory room also introduce Warhol as a 

bodily presence – much more than the vitrines in the hallways do – since they 

display some of his clothes, some of his wigs, and even the corsets he had to 

                                                            
65 Sometimes however exceptions are made to this principle, for instance with the exhibition of furniture 
sprayed in silver that originally furnished Warhol’s silver Factory. 
66 This introductory room replaced the initial gallery exhibiting Warhol’s portrait paintings. The situation 
described is the one I encountered at my visit in January 2008. 
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wear after Valerie Solanas’ attempted murder in 1968. They embody the artist as 

a corporeal subject, both extending Warhol’s pose of a soulless painter who 
famously asserted that he and his work were nothing but superficiality and at the 

same time challenging the media celebrity Warhol by confronting the museum 

visitor with these traces of the real, of life and death.67 Varying on Foster’s 

dialectical analysis of the embodying gallery architecture and Warhol’s 

disembodying images, we could argue that these relics also operate an 

embodiment of both the artist and the museum visitor, an embodiment that 
equally enhances the experience of Warhol’s ‘superficial’ artworks. 

The binary schema of spaces exhibiting documents about Warhol on 

the one hand and on the other, spaces exhibiting Warhol’s work is further 

nuanced by the presence of an Archives Study Center, on view on the third 

floor as an interruption of the circuit of galleries in a more strict sense. It 
consists of a juxtaposition of three spaces of which the middle space is 

accessible for museum visitors. Glass screens allow visitors also to peer into the 

two adjacent spaces. This inclusion of the Archives Study Center in the 

exhibition route is a significant design decision in regard of the status of 

Warhol’s archives. An important part of these archives are namely the more 
than 600 boxes that Warhol filled one after another since 1974 and which he 

called Time Capsules.68 They are stored and exhibited behind one of the glass 

walls, forming a quasi-minimalist installation of cardboard boxes shelved at a 

regular distance from each other on galvanized steel shelves. “Typically, 

[Warhol] turned these boxes into more than a convenient way of storing his 

daily accumulations by declaring them to be Time Capsules.”69 The Time 
Capsules clearly belong to Warhol’s archives but they also seem to aspire to the 

status of artworks. This double nature of the Time Capsules as both archive and 

more than archive is made legible in the Warhol Museum by the Capsules’ 

visible storage location and by an exhibition program in which the content of 

one Time Capsule at a time is displayed and contextualized. The rather precise 
and lucid approach to the problem of positioning the Time Capsules in the 

museum makes it all the more surprising that no similar solution was sought for 

positioning Warhol’s early commercial artwork apart from the work that he 

made for the art gallery circuit. 

                                                            
67 “If you want to know who Andy Warhol is, just look at my face, or at the surface of my work. It’s all 
there,” quoted in Danto, Andy Warhol. p. 9. 
68 The Time Capsules are described in detail, together with the Miscellaneous and the Idea Boxes, in 
Richard Hellinger, "The Archives of the Andy Warhol Museum " in The Andy Warhol Museum, ed. Callie 
Angell and The Andy Warhol Museum (Pittsburgh, Pa.: The Andy Warhol Museum, 1994). pp. 196-199. 
69 Ibid. p. 197. 
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Clouds and portraits in the façade 

The Andy Warhol Museum and the Musée Magritte Museum differ significantly 
when it comes to the design of their exhibition spaces and to the larger 

curatorial approach, but their exterior interventions on the Volkwein and 

Altenloh buildings to signal their new use as single-artist museum are quite 

similar. The overall strategy is in both cases a sophisticated application of the 

strategy of ornamental ‘symbolism’ that Robert Venturi, Denise Scott Brown 

and Steven Izenour identified as ‘decorated shed’ in their seminal Learning from 
Las Vegas (1972): “the decorated shed is the conventional shelter that applies 

symbols.”70 Hal Foster still regards such application of symbols on an 

“architecture of screens and surfaces” as a basic trait of pop architecture’s 

extended afterlife in the present.71 In the Warhol and Magritte museums, part of 

the sophistication in the application of ‘symbols’ – to use the term ‘symbol’ in 
the most general way as Venturi, Scott Brown and Izenour do – lies however in 

the fact that the ‘shelters’ on which the symbols are applied are historic 

buildings with an ornamental order of their own. The distinguished character of 

their historic façades is valorized in the architectural representation of the 

distinguished program of the implemented museums. The rhetoric of the so-
called “rhetorical front” consists, then, of both the restored façades and the 

applied symbolic elements that must represent ‘Magritte’ and ‘Warhol’.72 

Sophistication can also be found in the way the added representations are 

subordinated to, and even partly integrated into the historical order.  

 The ‘symbolic’ additions are both text and image. In the Pittsburgh 

museum, the original lettering “Frick & Lindsay Co” above the entrance was 
preserved, as it was integrated in the ceramic ornamental cladding of the 

Volkwein building. The new title “The Andy Warhol Museum” was added in 

discreet capitals on the entrance door, as a baseline on each of the ground floor 

windows, and on a plaque fitted in one of the ‘blocks’ of the stylized rustication 

of the façade’s classical plinth. In its Brussels counterpart, the new title “Musée 
Magritte Museum” simply replaced the original title “Musée d’Art Moderne – 

Museum voor Moderne Kunst” inscribed in the neoclassicist façade above the 

double-doored entrance. These inscriptions are hardly noticeable, being set in 

the austere classical font that merges into the architecture and that is also used 

to indicate the entrance to the Treasury (“Cour des comptes – Rekenhof”) 

                                                            
70 Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, Learning from Las Vegas (Cambridge, Ma.: 
MIT Press, 1972), p. 101, cited in Foster, The art-architecture complex. p. 6. 
71 Ibid. p. 7. 
72 Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, Learning from Las Vegas (Cambridge, Ma.: 
MIT Press, 1972), p. 87, cited in ibid. p. 6. 
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which mirrors the Altenloh Hôtel at the other side of the Place Royal.73 Little 

surprising then is the doubling of these titles with larger textile banners hung up 
vertically in front of the façade.74 

 The images representing Warhol and Magritte are inserted behind 

window openings, more specifically in the blanks of the historical façades. The 

real eye-catchers in the Magritte museum’s exterior – especially at night – are 

five LED installations showing moving Magrittean clouds behind five windows 

randomly scattered over the museum’s main façades. The installation isolates 
one the best-known motifs from Magritte’s oeuvre and applies it in iconic 

billboards for his museum. Like the temporary tarpaulin that preceded them, the 

moving LED clouds might also be intended to ‘surrealize’ the overall 

appearance of the building, but the installation lacks illusionistic capacity to 

realize this effect. In the Warhol Museum the four front windows at ground 
floor level show a recessed interior wall surface painted initially in ochre, later in 

light blue. These front windows are also colorfully lit at night. The exposed 

colored walls behind the windows then signal ‘Warhol’ or ‘Pop’, together with 

the inscriptions on the windows. The walls are also used to hang posters of the 

running exhibitions in the museum, and they have also been covered with some 
of the wallpapers that Warhol designed. At the museum’s opening for instance, 

it was placarded with the wallpaper with Warhol’s self-portrait on. This position 

of the Warhol portraits is set in relief in an interesting way by Gluckman’s 

suggestion that he considered for a moment to recomplete the crumbled and 

partly removed ceramic cornice with effigies of Warhol’s face. The available 

historic photographs of the original cornice were too grainy to identify the 
goddess heads at the building’s corners. In the end the new heads were modeled 

after Juno. Patricia Lowry writes that in hindsight Gluckman views this as 

something of a lost opportunity: 

“We could have put Andy up there,” but [Gluckman] adds, laughing, “it 

might not have been appropriate.”75 

                                                            
73 The museum’s bilingual title so typical of Brussels, and Belgium by extension, may evoke the work of 
Marcel Broodthaers that explores the poetry in these mixed language phrases. It may invoke in 
particular the plastic nameplates that Broodthaers made with “Rue René Magritte Straat” on in 1968. A 
similar association may be evoked by the scenography of handwritten quotes dispersed over the gallery 
walls, as in Broodthaers’ La Salle Blanche (1975). 
74 In the Magritte museum these banners were added right from the museum’s opening, in the Warhol 
museum they were apparently added only later on. 
75 Lowry, "Designing the Andy Warhol Museum." p. 34. 
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Neither Lowry nor Gluckman specify the precise nature of this 

inappropriateness. 
The prominence of portraits and self-portraits in single-artist museums 

in contradistinction to regular art museums relates to their supplementary 

character of person’s memorial. A typical place to display these (self-)portraits in 

contemporary examples is still in the threshold area between public space and 

museum interior, but not in the museum’s façade: in the museum’s lobby, 

immediately behind the façade. For instance in the underground lobby of the 
Musée Magritte Museum, five portrait photographs of Magritte are enlarged to 

floor height. The photographs from Duane Michals’s famous 1964 series 

capture an aged Magritte posing with a bowler hat in the garden of his villa in 

the Rue des Mimosas. They represent both the historic, mortal man and his art, 

as Magritte poses as the bowler-hatted man who recurs as a key motif in many 
of his later paintings. This makes Michals’s photographs particularly fit to be 

installed as emblems at the threshold to the museum’s real exhibition.76 A late 

Self-portrait (1986) of Warhol is used in an even more monumental fashion in the 

lobby of the Andy Warhol Museum. A work by Warhol is here singularized by 

its architectural treatment; it is addressed not as being a Warhol but as an image 
that can invoke Warhol’s presence. The ghostly self-portrait is not only installed 

in the center of a field demarcated by the symmetric column and beam structure 

that rhythms the lobby. The self-portrait is also dramatically stage-managed 

through its position at the prolonged end of a dark funnel that bridges the 

distance between the entrance doors in the façade and the lobby. Gluckman 

designed a dark, narrowing funnel with deep blue plaster walls that not only 
charges the ritual of entering the museum, but also enforces a (false) perspective 

on the self-portrait. Seen from the street, Warhol’s effigy is made to appear 

larger than it is, while the dark funnel acts as a frame that almost pulls the 

portait in the museum’s façade.  

The LED clouds in the Magritte museum could be dismissed easily as 
spectacular simulacra symptomatic of a pop approach to museum architecture 

that went over the top. It would seem to be the opposite then of Hal Foster’s 

interpretation of Gluckman’s more restrained architectural approach in the 

Warhol museum of framing Warhol’s pop icons with an architecture of beams 

and columns that embodies the visitor so that he or she can subsequently 

                                                            
76 Duane Michals’s photographs even signify Magritte in still another way thanks to the ‘surrealist’ 
effect of their multiple exposures. The lobby is further also furnished with an enlarged reproduction of 
Les mots et les images and a reduced reproduction of the wall paintings in the Knokke casino. The 
landings in the stairwell are decorated with other enlarged black-and-white photographs of Magritte as 
well. 
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experience the disembodying character of Warhol’s images. Yet, as already 

discussed above, Foster’s interpretation leaves aside significant pop elements in 
the Warhol museum design which make this simple opposition untenable. The 

funnel’s spectacularization of Warhol’s self-portrait and its integration of the 

icon in the architecture – creating one of the most published views of the Andy 

Warhol Museum – is just one of the points where the category ‘minimalist’ 

becomes interchangeable with the ‘pop’ label. The point is however not to 

correct the categorizations of the Magritte or the Warhol museum designs, but 
to be attentive to the ways in which the memorial function of single-artist 

museums teases museum architecture – even Gluckman’s minimalist 

architecture of “beams and columns” – to become more than a support 

structure for exhibitions that can exhibit art and represent the artists concerned. 

The appearance of the garish pop colors and the eclectic combinations of 
materials and furniture in Gluckman’s design for the Warhol Museum is the 

moment the museum reveals its programmatic charge: pop strategies are 

employed for their representational capacity. When the representation of 

Magritte or Warhol is not only carried by the medium of the exhibition inside 

the museum’s galleries, but also spills over to the (exterior of the) museum 
buildings, these buildings start to act as monuments. The two discussed cases 

are far too unspectacular to call them iconic museums in the sense that the 

Guggenheim in Bilbao is an icon. They are not iconic because they function as 

mediagenic landmarks, even if they are both embedded in the vexed 

entanglement of urban branding and cultural industry. Rather they are iconic in 

the way that most monuments are iconic: because of their use of visual 
representations of Magritte and Warhol to anchor the memory of these artists in 

their adoptive or native cities.  

The point with critically designing and evaluating the designs of single-

artist museums, then, ought not to be formulated in terms of an opposition 

between ‘minimalist museums’ and ‘pop museums’. The cases of the Warhol 
and Magritte museums demonstrate that the critical stake can be better 

addressed by the question how the pop representations and minimalist spaces 

are  precisely distributed between façade and gallery interior; and by the question 

how much (minimalist) blanks the museum-monument leaves for exhibiting art 

apart from the all-encompassing portrayal of the artist, and for conceiving 
exhibition narratives that can nuance the reduction that every iconic (pop) 

representation brings with it. 
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Afbeeldingen

1. Andy Warhol Museum, Pittsburgh, 2007. On the foreground there is a stack of Heinz tomato 
Ketchup Boxes, and a Brillo Soap Pads Box (1964).
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2. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Side (with terracotta façade) and back of the renovated 
Volkwein building, and with the lower addition by Richard Gluckman.
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4. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. A. Warhol, Elvises (1962-63).

5. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. A. Warhol, Skulls (1976), in a gallery of double height.
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6. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. A. Warhol, Shadows (1978) and a grid of champfered 
beams in front of them.
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7. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Enlarged photographs of Warhol, and Warhol quotes on 
panels in one of the hallways on the floors, 2008.

8. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Floor hallway, with a glass case with biographical docu-
ments on the left, 2008.
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9. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. The biographic introduction room on the ground floor 
level, 2008.

10. Andy Warhol Museum, Pittsburgh, showcase with clothes and wigs worn by Andy Warhol in 
the biographic introduction room, 2008.
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11. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Reading room/exhibition room of the Archives Center, 
accessible for museum visitors. The display cases exhibit the content of one Time Capsule. 
The Time Capsules are stored behind the windows in the adjacent rooms.

538



12. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Façade, with Warhol wallpaper on the doubling wall be-
hind the front windows, and with a Self-Portrait (1986) visible at the end of the central axis.

13. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. A. Warhol, Self-Portrait (1986).

539



14. The Musée Magritte Museum, in the Altenloh Hôtel at Brussels’ Place Royale. 
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15. Exhibition plans of the third, second and first floors of the Musée Magritte Museum. Scenog-
raphy by Winston Spriet.
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16. The three historically original façades of the Altenloh building, during the rebuilding project of 
1983-1984.

17. Musée Magrite Museum. Three-dimensional scheme demonstrating the box-in-a-box  
 installation.
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18. Trompe-l’oeil tarpaulin refering to Magritte’s L’Empire des lumières, during the renovation,  
 2008.

19. Musée Magritte Museum. Enlarged print of a portait of Magritte by Duane Michals in the 
museum lobby.
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20. Musée Magritte Museum. The first gallery on the third floor (beginning of the exhibition). 
MDF-paneling painted brown, 2009.

21. Musée Magritte Museum. Gallery on the third floor: paintings on the left, display cases and 
multimedia on the right, 2009.
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22. Musée Magritte Museum, Gallery on the second floor: part of the Période Vache ensemble in  
 the museum’s collection, 2009. Greyish backgrounds.

23. Musée Magritte Museum, 2009. Gallery on the first floor, also intended to be used for  
 temporary exhibitions. Blue backgrounds, 2009.
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2.5 
 
Site-conscious white cubes for the paintings of  
Ernst Ludwig Kirchner and Roger Raveel 
 
In the course of the 1990s, Zürich based architects Annette Gigon and Mike 
Guyer and Belgian architect Stéphane Beel each realized a critically acclaimed 
museum building for a monographic museum. In both cases these museum 
designs became a reference project for then still young architecture practices 
that later would each design more museum buildings. What really makes it 
relevant, however, to relate Gigon and Guyer’s Kirchner Museum in Davos and 
Stéphane Beel’s Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie is not the similar 
positions they occupy in the portfolio of both offices nor their 
contemporaneity, but their similar interpretations of the program of an artist’s 
museum. In each case the commission to design a single-artist museum is 
interpreted as a commission to design art galleries that are not exclusively 
tailored to the work of Kirchner or Raveel respectively. The conventional idea 
of the neutral white cube clearly serves as a typological model for designing the 
galleries of both museums. Yet, both museum buildings position these white 
cube-like galleries in an unusual routing, and both also set up a precise relation 
between the galleries’ interior spaces and the world outside. Therefore, a case 
can be made that the Kirchner Museum’s and the Raveel Museum's buildings 
are not artist-specific, but that they do combine the neutralizing gesturing of their 
white cube galleries with a site-consciousness that gains significance in regard of the 
memorial character of the single-artist museum.  

Both museum designs demonstrate a similar strategy to deal with the 
conflicting demands of the single-artist museum’s institutional characters of ‘art 
museum’ and ‘memorial’. They negotiate the conflicting demands to, on the one 
hand, facilitate a placeless encounter of artworks and museum visitors in a white 
cube-like gallery and, on the other, to still situate the exhibited artworks in a 
landscape that is significant both as the place where the artist lived (lieu de vie) 
and as subject matter in the works on view (lieu de l’oeuvre). Kirchner’s work is 
however not about Davos in particular just like Raveel’s art is merely about 
Machelen-aan-de-Leie as some twentieth-century village in the process of 
modernization; and no site-specificity claims can be made that both artists’ work 
demands to be exhibited in these localities. The museum buildings in Davos and 
Machelen-aan-de-Leie propose a much more nuanced relationship between 
experiencing the oeuvre and experiencing the place, even if the Kirchner 
Museum’s communication entices visitors with the over-simplified promise of 
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“das aussergewöhnliche Erlebnis, Werke des Künstlers Ernst Ludwig Kirchner 
am Ort ihrer Entstehung zu sehen.”1 
 
Flat roofs in the mountains, back gardens in the village  
More than a generation separates the lives of Ernst Ludwig Kirchner (1880-
1938) and Roger Raveel (1921-2013), and also their artistic concerns and their 
positions in canonical art history are incomparable. Both painters, however, 
have produced a body of work in which elements of their everyday 
surroundings recur as subject matter, and both Kirchner and Raveel are awarded 
a museum in the locality where they spent most of their lifetime. Born in 
Chemnitz and trained as an architect in Dresden and Munich, Kirchner entered 
art history as a central figure of the German expressionist avant-garde. His work 
is represented in most of the reference museums of modern art – Musée 
national de l’art moderne, MoMa, Tate Modern, Museum Ludwig Köln. In 1905 
he was one of the founding members of the artistic group Die Brücke, and he 
was represented with thirty-two paintings in the infamous Entartete Kunst 
exhibition in 1937.2 Whereas the first decades of Kirchner’s artist life are 
connected to major art centers such as Dresden and Berlin, Kirchner’s later life 
is set in the Davos area. After a nervous breakdown during his training as a 
soldier in 1915 and after stays in various sanatoria, in 1917 Kirchner moved, 
together with his partner Erna Schilling, to the Swiss health resort for 
convalescence. For three decades he would live and work in the Davos area, 
first on the Stafelalp, then in the Haus in den Lärchen and finally in the Haus auf 
dem Wildboden, both in Frauenkirch. When Kirchner started to work again in 
Switzerland, he started to carve wood pieces, sculptures and furniture. Kirchner 
also took up making furniture and sculpting again. He would still paint nudes, 
but he would give up other major subjects related to the Großstadtleben. Kirchner 
started to apply his lengthened portrayal of pedestrians so typical of his earlier 
street scenes to people in the mountains. A series of new subjects related to the 
life in the Alps appeared, peasants at work, mountain landscapes – in particular 
the Tinzenhorn was portrayed time and again by Kirchner – and views of Davos 
with its numerous modernist flat roofs which, as he wrote in a 1931 letter, 
introduced a staggered artificial horizon that made the mountains look high.3 In 
1938, in Davos, Kirchner committed suicide. According to the literature this 

                                                            
1 Website Kirchner Museum, http://www.kirchnermuseum.ch/4555.html, consulted 31.03.2011. 
2 See Donald E. Gordon and Lucius Grisebach, Ernst Ludwig Kirchner : mit einem kritischen Katalog 
sämtlicher Gemälde  (München: Prestel-Verlag, 1968); Lucius Grisebach, Annette Meyer zu Eissen, and 
Ulrich Luckhardt, eds., Ernst Ludwig Kirchner : 1880-1938 ((West-)Berlin: Nationalgalerie, 1979). 
3 Heinrich Helfenstein, "Zur Architektur des Museums," in Kirchner Museum Davos. Katalog der 
Sammlung, Band 1: Gemälde, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, Holzschnitte, Radierungen, Lithografien, 
Plastiken, ed. Wolfgang Henze (Davos: Kirchner Museum Davos, 1992). p. 407. 
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decision was related to his disappointment about his defamation in Nazi-ruled 
Germany at that time.  

Born in Machelen-aan-de-Leie in 1921, few kilometers from Ghent, 
Roger Raveel grew up in the latter days of Flemish expressionism and not far 
from Sint-Martens-Latem, another village along the river Lys and one of the 
epicenters of Flemish expressionism.4 Raveel was trained at the art academies of 
Deinze and Ghent, but he lived all his life in his village of birth. The painter 
developed a personal pictorial vocabulary which – in retrospect – can be first 
detected in a series of works of 1948. Critical recognition in Belgium and the 
Netherlands came from the mid-1960s onwards. In 1968 Raveel participated in 
Documenta IV and in the XXIVth Venice Biennale. In 1986 he intervenes in 
one of Jan Hoet’s Chambres d’Amis. His place within (international) post-war 
art history seems however not definitively secured. Despite personal contacts 
with some of its key figures, Raveel never associated himself with Cobra nor 
with the Nouveaux Réalistes or any other major contemporary national or 
international artistic movement. In this epoch dominatied by informal and 
geometric abstract painting, Raveel continued to paint figuratively apart from a 
short period of near abstract interpretations of natural scenes between 1957 and 
1962. The label De Nieuwe Visie [the new vision] was coined by poet, critic and 
future first curator of the Raveel Museum, Roland Jooris to describe Raveel’s 
pictorial language from 1948 onwards. This denominator refers to Raveel’s 
introduction of abstract elements in his figurative pictures, resulting from a 
particular view on reality: “Where shadow or too bright light undo the character 
of an observed object, plant, animal or human being, Raveel experiences an 
abstraction and translates this by a geometric element, an emptiness or a color 
that breaks with the coherence of the painting.”5 Raveel not only introduces 
such geometric, abstract color planes – in particular white squares – in his 
pictures; from 1962 onwards Raveel also introduces real objects in his 
paintings.6 In Neerhof met levende duif [Farmyard with live dove] (1962-1963) 
Raveel attached a wooden cage with a living pigeon in it; in Het Venster [The 
window] (1962) he mounted a window frame in front of one of his almost 

                                                            
4 See Carlos Alleene, Een verschrikkelijk mooi leven, 2 vols. (Deinze: De Muyter, 2006). 
5 “Waar schaduw of te fel licht het karakter van een waargenomen ding, een plant, een dier of een mens 
ongedaan maken, ervaart hij een abstractie en vertaalt dit door een meetkundig element, een leegte of 
een uit het verband van het schilderij brekende kleur.” Roland Jooris, "Het heelal in de tuin," in Roger 
Raveelmuseum Machelen-Zulte, ed. Piet Coessens (Deinze / Machelen-Zulte: Uitgeverij De Muyter / 
Stichting Roger Raveel, 2008). p. 9.  
6 Hans Sizoo interprets this development from 1962 onwards as a rentree of the ‘collage objects’ that 
Raveel had applied in a more modest way since 1952 (e.g. the aluminum blade in Self-portrait with  
cigarette, 1952). Sizoo suggests this development might have been encouraged by Raveel’s discovery of 
the contemporary collages of Jasper Johns or Robert Rauschenberg. Hans Sizoo, "Roger Raveel 1948-
1965: de weg naar een synthese," in Het verschrikkelijke mooie leven : Roger Raveel: schilderijen 1934-1967, 
ed. Bernard Dewulf, Octave Scheire, and Hans Sizoo (Gent: Ludion, 2003).    
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abstract paintings. These inserted objects start a quest to bridge the gap between 
pictorial representation and the surrounding reality outside of the picture 
surface. Raveel further investigates this process in a series of environments and 
installations, for instance by integrating mirrors in his paintings. 

Whereas Kirchner’s name is primarily associated with the street scenes 
and tableaus of nightlife – the imagery of mountain life around Davos would 
occupy a second position – Roger Raveel’s name immediately brings to the 
mind of those familiar with his work the universe of the village. This village is 
modeled on Machelen-aan-de-Leie of which Raveel expressed at various 
occasions that he appreciated it because of its authenticity: in contrast to nearby 
Sint-Martens-Latem, the village of the painters of the Lys area, Machelen was 
not as a picturesque, let alone musealized village; modernity had its place in it. 
As Raveel himself has phrased it: “It is a village on the Lys but it has remained 
real. It does not have that romanticized, arty-crafty character of the other Lys 
villages. Here everyday life can still continue its daily grind.”7 Raveel’s interest in 
Machelen-aan-de-Leie is not an interest in the – artificial – rural idyll but an 
interest in the process of modernization that affects this village and which, 
according to Raveel in 1967, is best noticeable in a village: 

 
What better place could there be in which to observe the infiltration of 
modern life than a country village? Everything gets instantly assimilated 
in the city: you don’t see as clearly the isolating and at once contrasting 
and alienating effect of advertising, the petrol station, the concrete, the 
cars, and so forth.8 
 

Correspondingly, the village in Raveel’s work appears in imagery of cows and 
horses, and wheat fields and haystacks, but equally in images of kitchen tables 
with chrome-plated coffeepots, of middle-class interiors, of backyards with 
prefabricated concrete stakes and wall panels, images of bicycles, soccer fields 
and power pylons, men wearing caps and women wearing high heels. In its 
banality, this village is both Machelen-aan-de-Leie but also just some village of the 
second half of the twentieth century. 
 
 
 

                                                            
7 Roger Raveel in a conversation with Roland Jooris in 1964, quoted in Karel J. Geirlandt, Hans Sizoo, 
and Roland Jooris, Roger Raveel  (Venlo: Van Spijk, 1981). p. 6, my translation. 
8 Roger Raveel, ‘Roger Raveel: een bad in de realiteit; In gesprek met mezelf’, Elseviers Weekblad 23/4 
(1967), quoted in Sizoo, "Roger Raveel 1948-1965: the Road to Synthesis." p. 203. Translated by Ted 
Alkins. 
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Foundations and collections 
The establishment of the two personal museums takes place at a very different 
moment in relation to Kirchner’s and Raveel’s lives. At the end of the 1980s 
Roger Raveel himself was one of the initiators of his museum. This process was 
triggered by discussions about a new use of the local presbytery, a listed building 
that the municipality initially wanted to pull down.9 Only in 1995, however, a 
final agreement establishing the museum was reached between the Flemish 
Ministry of Culture, the province, the municipality and the Raveel Foundation 
which would run the museum and which was presided by the artist. The 
agreement was based on the deal that Raveel would make a main bequest to the 
Foundation and a triple donation of work to each of the three public partners; 
the municipality would bring in the presbytery building and adjacent grounds, 
the Flemish Government would provide the necessary funding to build and 
equip the museum. In the end, the museum got a collection of about 300 
paintings, several hundred drawings, a complete collection of graphic works and 
a number of spatial objects and installations. It covers Raveel’s entire career, 
with an important ensemble of work from the 1950s and the early 1960s. In 
1990 already, architect Stéphane Beel was commissioned to make a first design 
for the museum. Beel was suggested to Raveel by architecture critic Geert 
Bekaert, and his design was exhibited at the 1991 Venice Architecture 
Biennale.10 The museum’s official opening was in 1999. 

The Kirchner museum in Davos was only established almost half a 
century after the artist’s death. In 1982, the Ernst Ludwig Kirchner Foundation 
was created on the initiative of Roman Norbert Ketterer, an important patron 
for Kirchner and executor of Kirchner‘s will after 1954, Bruno Gerber, then 
president of the Davos Spa and Tourist Office, and Eberhard Kornfeld, a Bern-
based art dealer who also owns Kirchner’s two former houses in Frauenkirch.11 
The municipality of Davos supported the Foundation by donating three large 
paintings – depicting scenes of Davos – to the Foundation, which was further 

                                                            
9 The history of the establishment of the Raveel Museum is recorded in Alleene, Een verschrikkelijk mooi 
leven. Vol. 2. pp. 644-661. 
10 Ibid. Vol. 2. p. 653. Bekaert in turn was brought in contact with Raveel by Roland Jooris. The exhibition 
of the drawings, models and collages of the Raveel Museum design was exhibited in the Architetti della 
Fiandra exhibition in the Belgian Pavillion, curated by Marc Dubois. A discussion of the early versions of 
Beels design can be found in Steven Jacobs, "Een schrijn in het dorp. Stéphane Beels ontwerp voor het 
Raveel-museum," De Witte Raaf, no. 63 (1996). 
11 Jon Wood, "The studio in the gallery?," in Reshaping museum space : architecture, design, exhibitions, ed. 
Suzanne Macleod (London ; New York: Routledge, 2005). Alexandra Henze Triebold and Marc 
Triebold, "Kirchner's collectors, patrons, museum. Thirty years of the Kirchner Museum Davos: the 
collection. [Exhibition Handout]," (Davos: Kirchner Museum Davos, 2012). 
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entirely funded by private capital.12 The couple Rosemarie and Roman Norbert 
Ketterer and several family members made important donations – Ketterer’s 
children and their spouses are the current executors of Kirchner’s estate and 
directors of the Kirchner Archive in Wichtrach – just like Eberhard Kornfeld 
who donated among other things the bed that Kirchner carved for his wife in 
1919. Numerous other private gifts and permanent loans made that the 
Kirchner Foundation’s collection came to cover all of Kirchner’s creative 
periods and all of the themes that structure his oeuvre. It encompasses about 40 
paintings, seven sculptures, over 700 drawings and watercolors, over 300 
woodcuts, etchings and lithographs, 160 sketchbooks, near thousand negatives 
and photo prints, and twenty textile works embroidered or woven after 
Kirchner’s designs. This Kirchner collection is supplemented by works from a 
series of Kirchner’s contemporary colleagues (e.g. Erich Heckel, Lyonel 
Feininger) and students (Christian Anton Laely). The museum was housed 
during its first decade in Davos’ old post office, but thanks to a gift from the 
Benvenuta Foundation (of the Ketterer family) a new museum building could be 
erected. Annette Gigon and Mike Guyer obtained the commission to design the 
new museum building after a closed contest in 1988 with three other firms. The 
new museum building was opened in 1992. 
 
Rémy Zaugg’s ideal art museum as model for the Kirchner Museum 
Annette Gigon’s and Mike Guyer’s design for the Kirchner museum radically 
interprets the program of a monographic museum as that of an art museum and 
takes the white cube ideal as its guiding principle.13 Hence, at first sight, the 
monographic factor in the commission to design a Kirchner museum seems of 
no importance to their proposed museum building. The Kirchner Museum’s site 
is situated in a former hotel park along Davos’s Promenade, opposite the Grand 
Hotel Belvédère on the other side of the street. Below the sloping terrain are a 
number of apartment buildings. Gigon and Guyer projected a building 
consisting of a legible agglomeration of four oblong prisms – the top-lit 
exhibition galleries – connected by a lower intermediate organizing area. The 
galleries and the hall in between them rest upon a plinth that is partly dug in the 
sloping terrain and which contains the library, offices and other services. The 

                                                            
12 "Kirchner's collectors, patrons, museum. Thirty years of the Kirchner Museum Davos: the collection. 
[Exhibition Handout]."p. 3. Davos would later also grant the development rights for the terrain to build 
the new museum. 
13 “Owohl met dem Sammlungsbestand aus Luwig Kirchners Werk das voraussichtliche Ausstellungsgut 
feststand, vermieden die beiden Architekten bewusst, die Räume nur daraufhin auszurichten. Vielmehr 
schufen sie mit ihrem Konzept eine neutrale Ausstellungssituation, die unter anderem auch für 
Kirchner’s Werke gut geeignet ist.” Walter Zschokke, "Kirchner-Museum, Davos, 1992," Werk, Bauen & 
Wohnen, no. 12 (1992). p. 24. 
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large exhibition galleries are rectangular in ground plan and in section. Three of 
the four exhibition galleries have the same dimensions (9 x 18 x 4.75m high), the 
fourth is smaller. They are all crowned by large skylight lanterns which form an 
inaccessible ‘light room’ above each gallery, with windows under a flat roof on 
all sides. This ‘clerestory’ catches the incident daylight and diffuses it evenly over 
the galleries through the etched glazed ceilings that span the exhibition spaces.14 
This solution functions also in winter when thick layers of snow cover the 
museum. In the evening, the light rooms can be lit artificially so that an indirect 
artificial light spreads over the exhibition spaces, while on the outside the light 
rooms become glowing lanterns. The architects poeticize this high-tech glass 
and light installation when they compare the light rooms to “a cloud which 
diffuses sunlight”, just like some critics have compared the building to a 
mountain crystal, because of its clear geometric volume and its ‘all over’ 
greenish glass skin, alluding to both the building’s alpine setting and to the 
historical expressionist visions of a crystalline architecture.15 In any case, the 
careful manipulation of the light aims to make it even, in keeping with the 
conditions for displaying and viewing art according to the white cube ideal. 

In a lecture, Gigon and Guyer have stated that they had wondered how 
Kirchner – especially as he was trained as an architect – would have wanted his 
museum but soon gave up this dead end reasoning.16 The architects took the 
opposite view on the question and explicitly subscribed to the discourse of a 
subservient architectural reticence in the case of art galleries: 

 
 

                                                            
14 Thanks to inbuilt louver blinds in the lanterns, the intensity of the daylight entering through the 
vertical glazing can be regulated, what also allows to exhibit light-sensitive graphic works. Annette 
Gigon and Mike Guyer, "On the Architecture of the Kirchner Museum in Davos," in Gigon, Guyver 
architects : works and projects 1989-2000, ed. J. Christophe Bürkle (Barcelona: Gili, 2000). p. 11. 
15 Ibid. p. 11. Arthur Rüegg refers to Bruno Taut and Paul Scheerbart. Arthur Rüegg, "Abstrakt-vertraut: 
Zur Architektur des Kirchner Museums," in Werkstoff Annette Gigon, Mike Guyer, ed. Annette Gigon and 
Mike Guyer (Luzern: Edition Architekturgalerie Luzern, 1993). p. 5. 
16 “Naturally, we wondered how Kirchner would have designed his own museum. Of course, it is 
impossible to answer that question. Moreover, a museum referring to Kirchner’s style would compete 
with his paintings and might even discredit them by trying to claim spiritual kinship.” Annette Gigon 
and Mike Guyer, Gigon/Guyer : the 2000 Charles & Ray Eames Lecture, Michigan architecture papers 
(Ann Arbor, Mich.: A. Alfred Taubman College of Architecture + Urban Planning, 2000). p. 14. 
Elsewhere, Gigon and Guyer formulated this same argument, adding that also monographic museums 
entirely set up by artists are more works of art than museums: “The search for a museum “according to 
Kirchner” seemed to us, however, an unsuitable point of departure for our work. A museum of that type 
would compete with his works, since it would claim to be his own creation just as his works of art. The 
opposite position – realized in self-staged museum architecture – generates, in our opinion, no museum 
spaces, as well, which satisfy their primary task of being “places for art”.” J. Christophe Bürkle, ed. 
Gigon, Guyver architects : works and projects 1989-2000 (Barcelona: Gili, 2000). p. 10.  
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we have come to the conclusion that an exhibition space (…) should be 
devoid of architectural attributes. Exhibition rooms should neither 
compete with nor seek to enhance works of art. They should be 
constructed in such a matter that the visitor’s attention is drawn to the 
works on display rather than to the details of the architecture.17  

 
Gigon and Guyer connect their position both to the white cube’s prehistory – 
they explicitly refer to Alfred Lichtwark, a protagonist of the German 
Museumsreformbewegung – and to a series of defenses of the white cube by artists 
like Georg Baselitz, Richard Serra and Rémy Zaugg, who all reacted against what 
they saw as the excesses of the “interesting” museum architecture of the 1970s 
and the 1980s.18 Significantly, Gigon and Guyer do not so much stress the 
importance for museum galleries of creating a vacuum that suspends the world; 
they stress instead the creation of an artistic vacuum. This stress corresponds to 
their position as museum architects who refuse the role they are increasingly 
expected to play, the role that is of museum author delivering signature museum 
architecture: 
 

This vision can be basically interpreted as the wish for an artistic 
vacuum – for the art. The exclusion of artistic intention from the 
architecture of exhibition spaces called for is comparable to darkening 
cinema or theatre spaces, the perception of which is withdrawn during 
the length of the performance. The exhibition space of an art museum 
cannot, however, be darkened, since the works can only be viewed 
under daylight-like conditions and the visitors move and orient 
themselves within the space. The ‘dimming’ of the exhibition space for 
the sake of the works of art could come to be if the space was made 
such that it falls back, so to speak, into a realm that is familiar, self-
evident and beyond question.19  

 
According to the architects, exhibition spaces require architecturally ‘dimmed’ 
spaces, and they suggest that this effect can be obtained by two associated 

                                                            
17 Gigon and Guyer, Gigon/Guyer : the 2000 Charles & Ray Eames Lecture. p. 13. 
18 Ibid. P. 13. The expression of discontent with “too interesting” museum architecture is from artist 
Markus Lupertz, quoted in Stanislaus von Moos, "A Museum Explosion: Fragments of an Overview," in 
Museums for a new millennium : concepts, projects, buildings, ed. Vittorio Magnago Lampugnani and 
Angeli Sachs (Munich: Prestel, 1999).  p. 15 (Originally Markus Lupertz, “Kunst und Architectur”, 
published in Neue Museumsbauten in der Bundesrepublik Deutschland (Frankfurt/Main, 1985), pp. 30-
33). The reference to Baselitz is to his 1979 manifesto "Vier Wände und Oberlicht oder besser kein Bild 
an der Wand", see Georg Baselitz, "Vier wanden en bovenlicht of beter geen werk aan de wand," in 
Museumarchitectuur, ed. Cornelis van de Ven (Rotterdam: Uitgeverij 010, 1989). On Zaugg, see infra. 
19 Gigon and Guyer, "On the Architecture of the Kirchner Museum in Davos." pp. 10-11.  
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strategies. The first is to ‘exclude artistic intention’– this is quite a problematic 
assertion that only starts to make sense in combination with the second 
suggested strategy: to follow established conventions in order to shape an 
exhibition space that does not attract attention thanks to its familiarity. In other 
words: designing exhibition spaces that dim themselves so as not to distract 
attention from the works on view requires solutions that are “familiar, self-
evident and beyond question”; it requires adhering to conventional typologies, 
in this case the typology of the ‘white cube’.  

Critic Arthur Rüegg plays off Gigon and Guyer’s surprising choice for 
an “anonymous” type solution in the light of the specific orientation of this 
museum institution: “So we do not have any direct reference to the 
expressionistic painting of E.L. Kirchner (1880-1938) and still less to his bizarre 
Davos studio. Rather, the architects have gone for the anonymity of type of the 
19th century picture gallery reduced to its elementary form.”20 Even more 
interesting is the fact that Gigon and Guyer not only designed the individual 
galleries as type galleries, but that they also chose an ideal museum scheme 
developed by Swiss artist Rémy Zaugg as a direct model for their Kirchner 
Museum building. In 1987, Zaugg published Das Kunstmuseum, das ich mir erträume 
oder Der Ort des Werkes und des Menschen.21 In this treatise Zaugg derives a 
description of his ideal art museum from his understanding of an ideal central 
encounter – die Begegnung – of visitor and artwork as two autonomous actors. He 
describes the ideal scene for this encounter as a precise sort of white cube: 
Zaugg’s ideal white cube not only has four white walls, uniform overhead light 
and no windows onto the world, it also prescribes a wooden or stony floor; it 
has a size that ought to preserve the measure of the human figure – with wall 
lengths of between three and six arm spreads, between 5.4m and 10.8m; and it 
avoids fixing a set visitor’s route, as Zaugg believes that exhibiting art should 
refrain from developing exhibition narratives. Organizing individual access to 
each gallery from a common service area also ought to avoid that galleries 
become passageways where passage disturbs the individual contemplation of an 
artwork. These and other principles are translated into a series of schemas and 
in a schematic ground plan that Zaugg developed, in collaboration with the 
architects of Atelier 5, as the basis for their entry in the design competition for a 
new museum wing to house the Thyssen-Bornemisza collection on the shore of 
the lake of Lugano.22 
                                                            
20 Arthur Rüegg, "Museo Kirchner, Davos," Domus, no. 748 (1993). p. 46. Italics mine. 
21 Rémy Zaugg, Das Kunstmuseum, das ich mir eträume oder Der Ort des Werkes und des Menschen  (Köln: 
Walther König, 1987). 
22 Ibid. p. 96 – a synthesizing schema – and p. 100 – the schema for the Thyssen-Bornemisza Museum. 
A more extensive documentation of Atelier 5’s proposal is published in Sammlung Thyssen-Bornemisza 
(Castagnola), Eine neue Galerie für die Sammlung Thyssen-Bornemisza  (Milano: Edizioni Electa, 1987). In 
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A comparison with the ground plan of the Kirchner Museum shows 
that Gigon and Guyer took Zaugg’s and Atelier 5’s overall lay-out as their direct 
model. They simplified it, however, by limiting each gallery volume to a single 
undivided gallery space, what makes their design correspond better to Zaugg’s 
principles than his own Thyssen-Bornemisza schema. The materiality of the 
galleries’ interior surfaces also follows Zaugg’s treatise, with the concrete walls 
covered with white wood-gypsum panels, with the ceiling’s latticework and 
etched glass panels and with the yellowish solid oak parquetry floor. This 
differentiated materiality of the bright galleries contrasts sharply with the naked 
concrete surfaces of the walls, floors and ceilings of the darker intermediate hall. 
Then again, the size of the galleries exceeds Zaugg’s prescribed ideal 
dimensions. Also the wide doorways, opening up the galleries with the gloomy 
hall and vice versa, differ from Zaugg’s scheme. These wide doorways are one 
of the moments revealing how in Gigon and Guyer’s interpretation of the 
scheme, Zaugg’s emphasis on realizing a neutral gallery interior as an ideal retreat 
from the world, is nuanced by a programmatic attention to design a museum 
building that also articulates the siting of these retreats in the world. 

In Zaugg’s treatise, the choice for a composition with exhibition spaces 
that are not visited in enfilade, but that are individually accessible from the hall 
in an order at will, was a choice against (linear) exhibition narratives. This 
becomes a resistance against the sequential exhibition of an artist’s development 
(Werklauf), when this scheme is adopted for an artist’s museum design. Yet, 
what in this case obtains a critical importance, is the way Zaugg’s scheme allows 
mediation between the placelessness of the encounter with art and the memorial 
museum’s involvement with place.23 Whereas in the galleries only a diffuse 
daylight enters, the intermediate hall frames views on the surroundings: the 
park, the mountains, the street and the buildings of Davos. Visitors within the 
exhibition spaces confronted with Kirchner’s work are ‘displaced’ as it were, 
distanced from Davos and surrounded by a bright, dematerialized, ephemeral 
whiteness in which Kirchner’s work can be contemplated as autonomous 
fragments. Yet, from within these immaculate galleries, the concrete surfaces of 

                                                                                                                                             
the end nor Zaugg’s nor any other proposal was executed as the Museo Thyssen-Bornemisza was 
eventually established in Madrid. 
23 Gigon and Guyer nowhere motivated this choice. The idea might come from Zaugg’s tract on 
museum architecture, in which Zaugg urges to give up prescribed routings for museums in order to 
release art from the historical perspective and to allow for an aesthetic ‘Begegnung des Menschen mit 
dem Werk’. “Jeder Saal steht für sich. Er ist keiner Reihung oder Anordnung unterworfen. Er ist von 
keinem autoritären System abhängig, das ihn zu etwas anderes machen würde. Er ist autonom. Seine 
Autonomie entspricht der Autonomie des Werkes wie der Autonomie des Menschen. Die vom Zufall 
bestimmten Streuung der Säle vereitelt zum Beispiel die katastrophale chronologische Präsentation der 
Werke in der Saalflucht. (…) Die Werke werden in der chronologischen Präsentation auf der Rang von 
(…) Dokumenten oder Illustrationen herabgewürdigt.” pp. 86-87.  
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the shady circulation hall can at all times be seen through the wide doorways, 
and from this circulation area, interjected between each two subsequent gallery 
visits, the Davos area outside is exhibited. The museum thus brings about a 
“cautious mediating between the world inside and the world outside.”24 In 
distributing the galleries around a circulation area opening onto the surrounding 
landscapes, an element of precarity is added to the galleries’ gesture of 
suspending ‘place’. This precarity can be taken as critical in two ways.25 First, in 
a more general perspective, this plan figure highlights the temporary and never 
completely successful character of a museum visitor’s aesthetic ‘encounters’ as 
retreats from the world. The museum building stages an indirect distancing that 
does not completely close off the outside world but keeps it within immediate 
reach. Second, in the design we can also read a programmatic doubt, and at the 
same time susceptibility, in regard of the possibility and the meaningfulness of a 
‘restoration’ of Kirchner's work to the place where it came about. 
 
The commonplace rear annex as model for the Raveel Museum 
The Kirchner Museum building’s site-consciousness relates to its functioning as 
an “instrument of perception”, alternating inward views on the art in the 
galleries with views on the landscape seen from the hall.26 Some have argued 
that the Kirchner Museum’s agglomeration of flat roofed volumes blends in 
with Davos’ numerous flat roofed hotels and modernist sanatoria, but the 
building appears first and foremost as a self-sufficient architectural object. With 
its strict modular system of paneling and with its limitation of materials on the 
exterior to little more than various sorts of glass – even the flat roofs are 
covered with pieces of green recycled glass –, its architecture seems to obey 
internal laws, and to confront rather than to react to its surrounding context. 
The white cube galleries that Stéphane Beel designed for the Roger 
Raveelmuseum equally demonstrate a paradoxical site-consciousness, but here it 
derives from the way the entire museum building weaves itself into the village 
fabric of Machelen-aan-de-Leie. This brought critic Geert Bekaert to the phrase 
that “Beel completes the village by making room for the work of Raveel.”27 This 

                                                            
24 Rudolf Schmitz, "Een plaats voor de kunst: het nieuwe Kirchner Museum in Davos / A place for art: 
the new Kirchner Museum in Davos," Archis, no. 3 (1993). p. 57. 
25 Note that, although not intended by the architects and detracting from this powerful scheme, this 
concrete circulation hall too is often used to exhibit art. 
26 Annette Gigon in: Hubertus Adam and Wilfried Wang, "Normality and irritation - a paradox: A 
conversation with Annette Gigon and Mike Guyer," in El croquis - Annette Gigon, Mike Guyer, 1989-2000 : 
the variegated minimal = minimalismo multicolor, ed. Annette Gigon, et al. (Madrid: El Croquis Editorial, 
2000). p. 23. 
27“Beel voltooit het dorp door er een plaats vrij te maken voor het werk van Raveel. Met een 
vanzelfsprekend gebaar bindt hij de losse fragmenten bij elkaar, kerk met pastorie, het dorpsplein, het 
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museum building is not modeled after an ideal museum scheme as with the 
Kirchner Museum, but after the commonplace built environment the designer 
finds in situ and to which the building is added as yet another fragment:  the 
museum as a stylized and semi-monumental series of rear annexes in the village. 

Like most villages, Machelen-aan-de-Leie’s built fabric consists of a 
loosely structured agglomeration of fragments. Machelen lacks a real village 
square, and it is characterized by a series of somewhat oversized buildings, the 
church bordering the river Lys, the old presbytery, the Holy Mary-institute and a 
couple of factories. The building site for the new museum made available by the 
municipality consisted of the old presbytery and three adjacent deep parcels, 
stretching from the village’s main street to the school complex. The architect’s 
basic gestures were, first, to use the existing parcellation structure as the outline 
for the new museum building’s position on the terrain, and second, to continue 
the semi-monumental scale of the presbytery in the new building all along the 
deep terrain. The museum building came to occupy the middle parcel, midway 
adopting the parcel’s slight bend. The parcel to its right, on the museum’s 
convex side, was laid out as a public park traversing the village alongside the 
museum. The parcel on the museum’s left, concave side became an intimate 
walled museum garden. In the street front, this garden between the presbytery 
and the new museum building can be seen through a fence, and it is bridged by 
a volume that grows from the museum, connecting it with the presbytery’s first 
floor. From the outside, the museum building appears as an irregular string of 
cubic volumes of varying height, comparable to the commonplace multiple 
annexes at the back of the row houses in the village, or to the staggered street 
fronts. A similar reference to the museum’s everyday context can be found in 
the whitewashed bricks of its outer walls, a technique typically used for 
traditional rural architecture. Still, despite its reinterpretation of these elements 
from the everyday realm, the building volume retains a near abstract character 
that is alien to the village. The museum appears as a rather closed silhouette that 
does not give away how its interior is organized; on street level only one window 
allows passers-by to peer into the galleries. The building’s familiarity therefore 
remains an ‘estranged familiarity’.28 

Visitors enter the museum not directly from the street, but through a 
discreet entrance round the corner. Once past the entrance hall, an interior 
world unfolds. The Raveel museum’s white cubes never reduce themselves to 

                                                                                                                                             
Maria-instituut. Het museum wordt de ontbrekende schakel waar de dorpskern leek op te 
wachten.”Geert Bekaert, "Stéphane Beel ontwerpt museum voor Raveel," Archis, no. 9 (1991). p. 2. 
28 Juan Antonio Cortés believes that “the dual condition of familiarity and estrangement is a particular 
feature” of Beel’s work. Juan Antonio Cortés, Stéphane Beel 1992-2005: Estranged Familiarity, ed. El 
Croquis (El Croquis Editorial, 2005). p. 31. 
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the extent of becoming isotropic “klimatische Zonen”, as happens in the 
Kirchner’s galleries.29 Instead, each gallery obtains a distinct character thanks to 
the range of room sizes, differently positioned door openings and windows of 
varying size and orientation. Together they make up a succession of places inside 
the white cube. After the first two exhibition galleries of a medium size, a complex 
succession of smaller rooms follows, before a double ramp takes the visitors to 
a large, top-lit gallery on the first floor – the only gallery nearing the size of the 
large galleries in the Kirchner Museum. From here, visitors have to retrace their 
steps and traverse this first series of galleries in the opposite direction up to the 
entrance area where they can take the staircase to a second circuit of galleries in 
the new building and in the old presbytery’s first floor. A last staircase in the 
presbytery takes the visitors back to the ground floor, through the museum 
garden’s courtyard, and into the reception area. 

This variegated parcours in itself already makes Stéphane Beel’s 
comparison of the Raveel Museum’s circuit to “a marvelous walk around a 
covered garden path” pertinent.30 The architect not only compares the museum 
visit to a walk in a garden, he also proposes that there  is a continuity between 
the museum visit and the experience of the village’s everyday townscape: “The 
route (…) is continued outside, straight through the village’s back gardens, 
vegetable plots, courtyards orchards, greenhouses, and birdhouses.”31 Some 
features of the museum building indeed do establish connections between the 
interior and the village outside. The village’s typical parcellation structure for 
instance also becomes apparent in the interior. One example is the bend in the 
museum’s main axis that follows the bending parcel. The experience of this 
bending is emphasized inside by a sloping floor that underscores this local 
room’s hinge-like character. Numerous windows allow direct views from the 
galleries: views on the poplars outside and the concrete fencing bordering the 
public park, views on the walled museum garden and on the houses, the school 
and the church further on. At some places, particularly on both sides of the 
larger patio and in the bridge volume to the presbytery, the museum also 
explicitly frames views on itself and on its situatedness in the village. The 
museum building nevertheless still preserves the articulation of a museum 
interior as a distinct realm, yet it simultaneously brings this distinct realm 
occasionally in connection with its surroundings. It materializes the museal void 
demanded to exhibit art, while keeping the village but one remove from its 
exhibits. In Geert Bekaert’s words: “Reality is interrupted for only a moment, 

                                                            
29 Bernhard Bürgi, "Kontrapositionen," in Werkstoff Annette Gigon, Mike Guyer, ed. Annette Gigon and 
Mike Guyer (Luzern: Edition Architekturgalerie Luzern, 1993). p. 9. 
30 Stéphane Beel Architects, "Project description of Roger Raveelmuseum,"  www.stephanebeel.com. 
31 Ibid. 
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without being abolished. (…)[The various halls, rooms, and cabinets] give 
[Raveel’s work] its right environment by just dissociating it from the village to 
which it refers, without cancelling out its connection with it.”32 

Just like the museum design guards the museum building and the gallery 
interiors from dissolving into the village, it also refrains from installing Raveel’s 
work in rooms tailored to individual works. The interior landscape of 
differentiated exhibition places does not become a total work of art; the building 
never allocates individual works to specific places. The museum merely provides 
exhibition galleries in which Raveel’s work, like that of other artists, can be 
exposed, always preliminarily.33 This does not mean, of course, that the Raveel 
Museum has no – more or less – permanent presentation: in the circuit of 
galleries from the entrance area to the large hall on the outer end, Raveel’s work 
from the domestic interiors of the ‘50s, over the abstract period to the latest 
works is presented in chronological fashion in a permanent exhibition of about 
sixty paintings. The second circuit with the cabinets in the presbytery alternates 
presentations of Raveel’s earliest work, with temporary thematic exhibitions. 
There is, however, no intrinsic difference between the sort of display in the first 
and the second circuits: the architecture is complete in itself, “the work of 
Raveel can freely find its place in it.”34 
 
Design margin 
Gigon and Guyer’s design negotiates the conflict between the principally 
placeless museal encounter with art and the experience of place related to the 

                                                            
32 Original:, “Die gevonden architectuur (…) vormt, zowel naar het dorp toe waarin ze zich integreert, als 
naar het werk dat ze wil integreren, een helder herkenningsmoment, een volmaakte dubbele spiegel, 
met gaten, zoals deze die Raveel zelf zo graag gebruikt. De realiteit wordt dan even onderbroken, 
zonder te worden opgeheven.” “[De verschillende zalen, kamers en kabinetten] zijn niet direct op het 
werk afgestemd. Ze willen het in geen geval vastzetten. Ze zijn er alleen om het te onthalen, telkens 
opnieuw en telkens anders, het zijn juiste milieu te bieden door het van het dorp waarnaar het refereert, 
even los te maken zonder de band ermede op te heffen.” Bekaert, "Stéphane Beel ontwerpt museum 
voor Raveel." pp. 2-3 and p. 3. 
33 In his review of an exhibition showing oeuvre-ensembles of seven Belgian post-war artists in the 
Raveel Museum in 2007, Geert Bekaert made a remark that is pertinent here:  „for the first time the 
architecture of the museum manifests its specific identity and its strength to the full. The alleged 
exclusive bond between the museum and the work of Raveel is lifted, the architecture is brought back 
to itself.“ (“[O]ok manifesteert de architectuur van het museum zelf voor het eerst zijn volle kracht en 
specifieke identiteit. De vermeende exclusieve band van het museum met het werk van Raveel wordt 
opgeheven, de architectuur tot zichzelf teruggebracht.”) "7. Amédée Cortier, Raoul De Keyser, René 
Heyvaert, Guy Mees, Roger Raveel, Dan Van Severen, Marthe Wéry in het Raveelmuseum," De Witte 
Raaf, no. 129 (2007). p. 10. 
34 “In deze autonome architectuur kan het werk van Raveel vrijelijk zijn plaats vinden. Beel heeft geen 
poging gedaan om zich eraan te conformeren. Zijn respect ervoor spreekt uit de vele mogelijkheden die 
het museum biedt en vooral uit de overtuiging dat het de confrontatie met deze vriendelijke, maar 
exigente, architectuur aankan.” "Leven met architectuur. Stéphane Beel," in Schuilplaats, ed. Christophe 
Van Gerrewey and Mil De Kooning, Vlees en Beton (Ghent: WZW Productions, 2009). p. 379. 
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memorialization of the artist, by what could be called a disjointing of its 
windows. Based on a simple ground plan scheme, their design introduces an 
elementary delay between the looking out from the galleries onto the 
surrounding landscape and vice versa. In Stéphane Beel’s design for the Raveel 
museum, the exchange between the museum galleries and the museum’s site 
cannot be summarized in this kind of clear scheme. In these galleries a ‘site-
consciousness’ is attained by the combined effect of, on the one hand, a limited 
number of framed views on the surrounding townscape and, on the other, the 
effect of the white cube galleries ‘losing an ideal character’ thanks to their 
irregularities. These irregularities result partly from the building‘s responsiveness 
to the contingencies of the village’s plot and building patterns, partly also from 
an absolute will to diversify the galleries. Since this contemporary 
reinterpretation of the vernacular everyday context can also be read as an 
allegorical representation of Roger Raveel’s artistic attitude, Beel’s design 
illustrates how this kind of site-conscious museum building can also be the basis 
for an architectural representation of the memorialized artist.  
 The generic white cube may have become suspect for some artists and 
cultural critics because of its presumed auratization of what is exhibited in it and 
because of its capacity to mystify – naturalize – the museum’s institutional 
character; the white cube may also have been reappraised by a subsequent 
generation of artists discontent with the rise of highly specific “authored” 
museum architecture. What the cases of the Kirchner and the Raveel museums 
prove, however, is the existence of a design margin that allows architects to 
manipulate this white cube idea, not only to make it work for a single-artist 
museum or any other particular kind of museums, but also to make it comment 
on its own relativity and conditionality. The realization of site-conscious white-
cubes as discussed here is, after all, not only relevant in regard of the single-artist 
institution’s sensitivity to the spectral quality of place, it is also relevant because 
of the way it deconstructs the oversimplified binary – and moralized – 
opposition that usually underlies any critical discussion of the white cube and of 
the (authored) architecture of art museums altogether. 
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Afbeeldingen

1. Ernst Ludwig Kirchner, Strasse mit roter Kokotte (1914/1925), Sammlung Thyssen-Bornemisza.

2. Ernst Ludwig Kirchner, Davos im Schnee (1923), Kirchner Museum Davos.
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3. Roger Raveel, Vanuit mijn tuin (1949), verzameling Stichting Roger Raveel.

4. Roger Raveel, Gele man met karretje (1952), verzameling Stichting Roger Raveel.
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5. Roger Raveel, Het venster (1962), privé-verzameling. 
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10. Kirchner Museum, Davos, seen from the promenade.

11. Kirchner Museum, Davos, circulation area with views on the surrounding.

12. Kirchner Museum, Davos, circulation area with concrete floor, wall and ceiling surfaces –  
situation before the museum was in use.

568



13. Kirchner Museum, Davos, view from the circulation area into one of the galleries.

14. Kirchner Museum, Davos, gallery.

15. Kirchner Museum, Davos, gallery.
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16. Stéphane Beel Architecten, Roger Raveel Museum, Machelen-aan-de-Leie, situation plan 
showing the presbytery adjacent to the church, and the new bending strip of volumes that 
follows the structure of the village’s parceling. 

17. Stéphane Beel Architecten, Roger Raveelmuseum, longitudinal section and plan of the ground 
floor level.
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18. Roger Raveel Museum, exterior view, park side. The lateral entrance is on the right.

19. Roger Raveel Museum, exterior view, park side.

20. Roger Raveel Museum, exterior view, park side.
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21. Roger Raveel Museum, ground floor, gallery with view on the museum garden.

22. Roger Raveel Museum, ground floor, gallery.

23. Roger Raveel Museum, the large gallery on the second floor, at the outer end of the circuit.
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24. Roger Raveel Museum, view from the museum on the museum garden, backyards and the 
village church.
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Besluit 
 
 
Dit proefschrift heeft niet de ambitie om ‘oplossingen’ aan te brengen voor de 
ontwerpopgaves die het institutioneel programma van het kunstenaarsmuseum 
stelt. De ambitie is om de cruciale kritische vragen die de monografische factor 
aan het museumprogramma stelt, en aan de orde komen bij het ontwerpen van 
kunstenaarsmusea, in kaart te brengen en te verhelderen. Dit is gebeurd in drie 
kritische beschouwingen, respectievelijk over het monografisch perspectief als 
een perspectief op kunst waarbinnen de figuur van de kunstenaar-auteur 
geconstrueerd wordt, over het kunstenaarsmuseum als een hybride instelling, en 
over het ad hoc-karakter van het musealiseringsproces en van de ontwerpopgave 
bij het oprichten van kunstenaarsmusea. Opdrachtgevers, ontwerpers of critici 
kunnen dit proefschrift dus niet raadplegen als betrof het een handleiding tot 
een goed of een correct ontwerp voor een kunstenaarsmuseum, maar zien als 
een argumentatiekader waarbinnen ze hun eigen uitgangspunten of projecten 
kunnen situeren. Het besluit van mijn proefschrift is dus geenszins een 
omschrijving van het ideale kunstenaarsmuseum. Het formuleert wel de inzet 
van het ontwerp.  
 Initieel nam ik aan, in overeenstemming met de teneur in de meeste 
architectuurkritische besprekingen, dat de inzet bij het ontwerpen van een 
kunstenaarsmuseum ligt in het maken van een ‘passend’ museumgebouw voor een 
gegeven kunstenaar: een museum met museumzalen die passen voor het specifieke 
oeuvre van de kunstenaar, en dat een gepaste representatie van de kunstenaar 
maakt. Bij mijn onderzoek van de theoretische aspecten van de monografische 
benadering en van kunstenaarsmusea als instellingen, en in mijn analyse van de 
concrete cases, stelde ik echter snel vast dat deze omschrijving van de inzet 
gebrekkig is. Ik haal hier als besluit nog eens kort de redenen voor deze 
inadequaatheid aan: de eigenlijke ontwerpinzet bij kunstenaarsmusea ligt in een 
genuanceerde omgang met de interne spanningen in het kunstenaar-
auteursconcept, met de verschillende institutionele modi van het 
kunstenaarsmuseum, en met de particulariteiten van de ontstaanscontext van het 
kunstenaarsmuseum. 
 
De eerste reden om de gangbare opvatting van de ontwerpinzet te 
problematiseren, komt voort uit het besef dat wat vaste gegevenheden lijken – 
de kunstenaar, het oeuvre – in werkelijkheid discursieve constructies zijn. Bij een 
verdiscontering in het ontwerp gebeurt een discursieve interpretatie, een 
constructie op basis van een complex feitenveld. Elk dergelijk museumontwerp 
affirmeert of construeert een interpretatie van ‘de kunstenaar’ of ‘het oeuvre’. In 
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de mate waarin het museumontwerp de artistieke identiteit van de kunstenaar of 
diens oeuvre ambieert in rekening te brengen, wordt het, net als de 
tentoonstelling van het werk, zelf (deel van) het monografisch discours waarin 
het kunstenaarssubject tot stand komt. Een besef van dit vermogen van het 
museumgebouw om als subjectiveringsdispositief, als mal voor een 
kunstenaarssubject te functioneren, maakt een voorstelling van de 
ontwerpopgave kunstenaarsmuseum in termen van een gegeven (kunstenaar) en 
antwoord (museumontwerp) onhoudbaar. 
 Ten tweede moet ook de mogelijkheid van een ‘passend’ 
museumgebouw principieel in vraag gesteld worden. Het gegeven dat de 
collectie van een kunstenaarsmuseum en het tentoonstellingsprogramma uit de 
aard van de zaak zelf relatief homogeen en bekend zijn, betekent nog niet dat 
men de architectuur er kan op afstemmen. In de mate dat een 
kunstenaarsmuseum, net zoals elk kunstmuseum, autonome kunstwerken wil 
tentoonstellen, blijft immers het principe gelden dat kunstwerken niet ‘geïntegreerd’ 
kunnen worden. Wat natuurlijk niet belet dat sommige architecturale kaders 
beter geschikt zijn om bepaalde soorten werken tentoon te stellen dan andere. 
Van bij de vroegste musea worden sculpturen en schilderijen tegen verschillend 
gekleurde achtergronden en onder verschillend licht tentoongesteld. Grote pop 
art-zeefdrukken vragen om tentoonstellingsruimtes van een andere schaal dan 
Morandi’s kleine stillevens, net als Raveels kleine jeugdwerkjes andere 
tentoonstellingssituaties vragen dan zijn monumentale werken. Het in rekening 
brengen van de collectie-inhoud in het ontwerp van de museum- en 
tentoonstellingsarchitectuur blijft daarmee echter een zaak van respectievelijk 
medium- en schaalspecificiteit. Dergelijke ontwerpproblemen zijn geenszins 
specifiek voor kunstenaarsmusea en zijn ook aan de orde bij het ontwerpen van 
een regulier kunstmuseum. Wanneer het museum een specifiek oeuvre, of de 
een singulariteit van een specifieke kunstenaar thematiseert, wordt echter een 
architecturaal kader ontworpen dat ambieert op een bijzondere manier 
‘representatief’ te zijn. Op dat moment kantelt het architecturaal optimaliseren 
van de museumconditie in het creëren van memoriaalarchitectuur. 
 Ook de verwachting dat het museumgebouw de kunstenaar ‘gepast 
voorstelt’ moet echter bevraagd en gerelativeerd worden. Het hybride 
institutionele karakter van kunstenaarsmusea laat toe dat sommige 
kunstenaarsmusea zich voornamelijk als kunstmuseum kunnen profileren, en de 
memoriaalfunctie van het museumgebouw beperken. Bovendien is architectuur 
hoe dan ook nooit het enige medium om een kunstenaar te herdenken. Het 
belangrijkste medium hiervoor blijft toch de tentoonstelling van diens oeuvre in 
het museum. Representatie gaat bovendien veelal gepaard met de 
‘contactervaring’ met de kunstenaar via de plaats waar hij of zij woonde en 
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werkte. Het museumgebouw kan daarbij zelf reliek-waarde hebben. Maar ook bij 
nieuw gebouwde kunstenaarsmusea kan het museumgebouw de geladenheid van 
zijn locatie aangeven, door die plaats monumentaal te markeren, of door de 
scene van de voorstelling in het museum te betrekken op de locatie en de 
omgeving erbuiten. 
 
Het helder formuleren van de inzet van het ontwerp van kunstenaarsmusea 
vooronderstelt het in rekening brengen van de interne gespletenheid van de 
institutionele constructies ‘kunstenaar’ en ‘kunstenaarsmuseum’, en het 
erkennen van de structurele ambiguïteiten, contradicties en paradoxen die in dit 
proefschrift gethematiseerd worden. Immers: de naturaliserende mythe van het 
kunstenaarschap en van de kunstenaar-auteur als sterk en vol subject blijven 
voortleven. De eenheid van het organisch kunstenaarssubject is wel 
gedeconstrueerd als een mythe: we weten ondertussen dat de figuur van de 
kunstenaar-auteur als product van een interpretatie van diens verzameld werk 
verschilt van het historisch individu dat deze werken produceerde, en van de 
persona die de kunstenaar mogelijks zelf bewaakte – dit zijn slechts enkele van 
de uiteenlopende kunstenaarssubjecten die onderscheiden kunnen worden. In 
elk kritisch monografisch discours kunnen ze niet verzwegen of genegeerd 
worden, maar moeten in een verhouding tot elkaar gebracht worden. Deze 
verschillende bepalingen van het kunstenaarssubject overbruggen en omgaan 
met de spanningen en wisselwerkingen ertussen, geeft kunstenaarsmusea als 
instellingen een eigen inzet. En dit verleent op zijn beurt ook het ontwerpen van 
een kunstenaarsmuseum een institutionele inzet. 

Kunstenaarsmusea volgen niet één duidelijke institutionele logica, zoals 
het reguliere kunstmuseum. Zo kijken ze weg van de historische oorsprong van 
de werken om, zoals in het kunstmuseum, de kunst ‘autonoom’ te beschouwen, 
maar cultiveren anderzijds de relatie tussen het werk en de (persoon van) 
kunstenaar. Dit vertaalt zich bij het ontwerpen en inrichten van het museum in 
het uit elkaar halen en combineren van enerzijds de kunstcollectie en van 
anderzijds archiefstukken, memorabilia, maar ook van het atelier als werkplek en 
de andere ‘contactplekken’, waar de kunstenaar geleefd heeft. Ook binnen het 
‘gedenken’ zelf heersen er spanningen en wisselwerkingen tussen de publieke 
memoriaal- en archieffuncties van het kunstenaarsmuseum. Men verzamelt alles 
omdat alles wat de grote kunstenaar betreft belangrijk is, maar bewaart daardoor 
alle informatie die later zijn reputatie kan schaden… 

Tenslotte is er ook de problematiek van het onderscheiden van de 
categorieën werk, historische documenten en memorabilia, en het omgaan met 
de overlappingen daartussen. “The problem of separating the objects of art 
from the relics of a cult” stelt zich volgens Brian O’Doherty in het bijzonder bij 
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de charismatische kunstenaar, zoals bij Yves Klein.1 Elke kunstenaar kan echter 
geïdoliseerd worden. Het probleem van de aflijning van een oeuvre stelt zich bij 
de nalatenschap van elke kunstenaar. Het samenhouden van een nalatenschap in 
een kunstenaarsmuseum houdt kansen in om op een niet-definitieve wijze met 
de overlappingen tussen ‘werk’, ‘archief’ en ‘biografische objecten’ om te gaan. 
Dit doordat de architectuur en scenografie gedifferentieerde kaders en mogelijke 
toonposities kunnen aanreiken, waarmee het door het museum voorgestelde 
verschil in statuut – werk, historische documenten of memorabilia – leesbaar 
gemaakt kan worden. Voorbeelden hiervoor zijn bij het Warhol- en het 
Kirchner-museum besproken. 

 Het ‘kunstenaarsmuseum’ is geen gebouwtype. Er bestaan geen vaste 
typologische oplossingen voor ‘het kunstenaarsmuseum’. Dit hangt samen met 
het ad hoc-karakter van het musealiseringsproces waarin kunstenaarsmusea tot 
stand komen. Dit maakt immers dat onder de noemer ‘kunstenaarsmuseum’ 
heel uiteenlopende ontwerpopgaves vallen, die gaan van de musealisering met 
gedeeltelijke reconstructie van een woon-en-werkplek, zoals bij het Casa 
Morandi, tot het ontwerpen van een vrijstaand stedelijk kunstmuseum met een 
monografische vleugel, zoals bij het Wilhelm-Lehmbruck-Museum. De 
particulariteit van elke ontwerpopgave, waarin de specificiteit van het 
kunstenaarsoeuvre slechts een van de aspecten is, vraagt hier om een case-by-case-
ontwerpaanpak. Dit betekent geenszins dat bij het ontwerpen van 
kunstenaarsmusea conventionele gebouwtypes en hun institutionele connotaties 
geen rol zouden spelen. Met de keuze voor een herkenbaar museumgebouwtype 
kan bijvoorbeeld het verdachte binnensmokkelen van de artistieke nalatenschap 
in ‘het museum’ verdonkeremaand worden, en kan de museale consacrering van 
een oeuvre met architectuur performatief gerealiseerd worden. Aspecten van 
andere gebouwtypes – sacrale architectuur – kunnen in het museumgebouw 
toegepast worden om een cultussituatie te evoceren – zo heeft de Lehmbruck-
vleugel toch veel gemeen met contemporaine kerkarchitectuur… Het Kirchner-
museum en het Raveel-museum tonen dan weer aan dat al variërend op de 
meest generieke museumzaaltypologie, de white cube, het toch mogelijk is een 
heel scherp antwoord te formuleren op enkele specifieke problematieken in de 
ontwerpopgave van kunstenaarsmusea. De theoretische paradoxen en 
ambiguïteiten met betrekking tot de kunstenaar-auteur en tot kunstenaarsmusea 
als instellingen confronteren opdrachtgevers en ontwerpers dus niet met een 
patstelling, maar met een uitdagend ontwerpvraagstuk. 

                                                      
1 “Klein’s ideas were a nutty but persuasive mix, stirring mysticism, art, and kitsch in the same pot. His 
art raises again, as the work of successful charismatics does, the problem of separating the objects of 
art from the relics of a cult.” Brian O'Doherty, "The Gallery as a Gesture," in Inside the white cube : the 
ideology of the gallery space (Berkeley (Calif.): University of California press, 1999). p. 89. 
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Lijst afbeeldingen 
 

Inleiding 
 
1. Possagno in 1863, met de Tempio en Antonio Canova’s geboortehuis met de Gipsotheca op één as.  
2. Museo Canova, Possagno: achterzijde van Canova’s geboortehuis met tuin, 2008. 
3. Museo Canova, Possagno: tuin van Canova’s geboortehuis (rechts), met zicht op de gipsotheca, 

2008. 
4. Museo Canova, Possagno: interieur van het gipsmuseum, 2008. 
5. Museo Canova, Possagno: ‘spiegelkamer’ in het geboortehuis met schilderijen door Canova. 
6. Museo Vincenzo Vela, Ligornetto. De ‘kunstenaarsvilla’ met centraal ‘museumatelier’. 
7. Het museumatelier van Vela (1883), houtsnede naar Antonio Bonamore. 
8.  Binnenkoer van het door Michael Bindesboll ontworpen Thorvaldsen-museum in Kopenhagen, met 

centraal het graf van de kunstenaar. C.O. Zeuthen, The Courtyard in the Thorvaldsen Museum with the 
Artist’s Tomb, c. 1878. 

9. Clore Gallery, Londen, uitbreiding Tate Britain voor de Turner Bequest (James Stirling en Michael 
Wilford, 1980-1987). Doorsnede door de museumzalen en het auditorium, met zicht op de façade 
met inkom. 

10. Het Wiertz-museum, Brussel, buitenkant van het atelier met ruïne-enscenering, gefotografeerd 
door Edmond Fierlants in 1867. 

11. Wiertz-museum, zicht op het groot museum-atelier, 2007. 
12. ‘Aanzicht van het Rubenshuis’ (binnenkoer met poort) door Jacobus Harrewijn naar Jan van Croes, 

1684. 
13. Rubenshuis Antwerpen, net na de reconstructie (1937-1946), tuinzijde van de poort. 
14. Reconstructie van het atelier van Francis Bacon in de Hugh Lane Gallery, Dublin: inventarisering 

van ‘Table F7’ overgebracht uit Bacons Londense atelier. 
15. Behuizing van de reconstructie van het atelier van Francis Bacon in de Hugh Lane Gallery, Dublin 

(ontwerp: David Chipperfield). 
16. Lenbachhaus, Munchen, middenste zaal van de ateliervleugel, toestand 1996. 
17. Zaal in het Musée Picasso Antibes, met Ulisse et les sirènes (1947), geschilderd in het Château 

Grimaldi. 
18. Jean Dubuffet op de bouwwerf van Closerie Falbala, Périgny-sur-Yrres, 1972. 
19. Iberê Camargo Museum, Porto Allegre, exterieur (ontwerp: Alvaro Siza). 
20. Iberê Camargo Museum, Porto Allegre, interieur (ontwerp: Alvaro Siza). 
21. Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman, Antibes. De stichting is gehuisvest in de villa en het 

domein waar het kunstenaarskoppel woonde. Zicht op het atelier van Hartung, 2012. 
22. Fondation Hartung Bergman, Antibes. Atelier van Hans Hartung, 2012. 
23. Fondation Hartung Bergman, Antibes. Atelier van Hans Hartung, 2012. Een van de depots met 

nagelaten werken van Hartung, 2012. 
24. Fondation Hartung Bergman, Antibes. De stichting heeft geen eigen museumwerking, er is wel een 

shop met publicaties over Hartung en Bergman, 2012. 
25. Voorgevel van het tentoonstellingsgebouw met werk-kluis van de Stichting Jenny en Luc Peire, 

Knokke (ontwerp: De Bruycker-De Brok Architecten). 
26. Stichting Jenny en Luc Peire, zicht op de in 2010 bijgebouwde ‘tuinkamer’ op maat van 

Environnement I (1967). 
27.  Studie voor de gevel van het Broodthaerskabinet in de Floraliënhal achter het SMAK, Gent (De 

Vylder-Vinck-Tallieu Architecten, 2009). 
28. 15 Kamers voor Marcel Broodthaers (De Vylder-Vinck-Tallieu Architecten, 2009). 
29. Museum Quadrat, Bottrop, met onder meer het Josef Albers Museum (ontwerp: Bernhard 

Kuppers). Plan. 
30. Museum Quadrat, Bottrop, met onder meer het Josef Albers Museum (ontwerp: Bernhard 

Kuppers). Snede. 
31. Fondazione La Congiunta, Giornico (ontwerp: Peter Märkli). 
32. Fondazione La Congiunta, Giornico (ontwerp: Peter Märkli), met sculpturen en reliëfs van Hans 

Josepsohn. 
33. Jean Tinguely Museum, Basel, (ontwerp: Mario Botta), façade aan het park. 
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34. Jean Tinguely Museum, Basel, (ontwerp: Mario Botta), hoofdzaal. 
35. Zentrum Paul Klee, Bern, (ontwerp: Renzo Piano Building Workshop), langse snede. 
36. Zentrum Paul Klee, Bern, (ontwerp: Renzo Piano Building Workshop), zaalzicht. 
37. Van Gogh Museum, Amsterdam, (ontwerp: Rietveld, van Dillen, Van Tricht), eerste verdieping, 

situatie 1975. 
38. Van Gogh Museum, Amsterdam, (ontwerp: Rietveld, van Dillen, Van Tricht), atrium, situatie 1975. 
39. Bespreking van het nieuwe Van Gogh Museum in Architectural Review, December, 1973: ‘Rietveld 

for Van Gogh’. 
 
 
 

Deel A 
Proloog 

1. Advertentie naar aanleiding van de opening van het Clyfford Still Museum in Artforum, November 
2011. 

2. Billboard naar aanleiding van de opening van het Clyfford Still Museum, in Downtown Denver, 
Colorado, 2011. 

  
A| 2 

1. Eugène Delacroix, Michel-Ange dans son atelier (1850). Delacroix schildert Michelangelo in de pose 
van het melancholische genie. 

2. Alexander Liberman : Giacometti in zijn atelier. 
3. Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis, vitrine met objecten die verwijzen naar Matisses jeugd in Le 

Cateau, 2008. 
4. Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis, wandtekst bij de vitrine, 2008. 
5. Delacroix, Coin d’atelier, le poêle (1855). 
6. George Brassai, ingang van Aristide Maillols atelier in Marly-le-Roy, met binnenin één van de 

Nymphes. Rond 1932. 
7. Onbekende fotograaf, Matisse in zijn atelier, Nice, met zijn model Henriette Darricarrère, 1928. 
8. Christopher Makos, Warhol fotografeert naakten voor zijn Torso reeks, 1977. 
9. Alexander Liberman : foto van de hand van Matisse. 
10. Alexander Liberman : foto van de hand van Picasso. 
11. Alexander Liberman : foto van de handen van Duchamp. 
12. Alexander Liberman : foto van de handen van Giacometti. 
13. Museo Vela: Vincenzo Vela, rechterhand van Vincenzo Vela met modelleerstift (1853). 
14. Constant Permekemuseum, Jabbeke: gipsafgietsel van de rechterhand van Permeke, foto 2011. 

 
A| 4 

1. Advertentie voor een solo-tentoonstelling in het Dallas Museum of Art van Luc Tuymans in 
Artforum, 2010. 

 
 
 

Deel B 
Proloog 

1. Musée Rodin Meudon. Laan naar de gemusealiseerde ‘Villa des Brilliants’, 2011. 
2. Musée Rodin Meudon. Zicht op de tuin vanuit de eetkamer, 2011. 
3. Musée Rodin Meudon. Overzicht van het gipsenmuseum achter de Villa des Brilliants, 2011. 
4. Musée Rodin Meudon. Auguste Rodin, ‘Abattis’ in een vitrine in het gipsenmuseum, 2011. 
5. Musée Rodin Meudon. Auguste Rodin, Le Penseur als grafbeeld op het graf van Rodin, 2011. 
 

B| 1 
1. Harou Romain, niet uitgevoerd ontwerp voor een Poussin-memoriaal in Petit-Andelys (1802), 

aanzicht en plan. 
2. Harou Romain, niet uitgevoerd ontwerp voor een Poussin-memoriaal in Petit-Andelys (1802), 

snede. 
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3. Gipsotheca Canoviana, Possagno, ca. 1905. 
4. Stichting Jenny en Luc Peire, Knokke,  werk-kluis en tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping. 
5. Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Maggazini del Sale, Venetië. ‘Archief’ – met railsysteem 

ontworpen door Renzo Piano. 
6. Geboortehuis van Rafael, Urbino, gedenkplaat. 
7. Geboortehuis van Rafael, Urbino, diverse opschriften. 
8. Gedenkplaat op de gevel van het woonhuis van Antoine Bourdelle, Montparnasse, Parijs. 
9. Jean Tinguely Museum, Basel, met de ‘signatuur’ van Tinguely. 
10. Lucio Fontana, Quanta 4 (1957-1959). 
11.  Jean Schwind, Maquette voor het Ideale museum van Lucio Fontana in Rosario (Argentinië), (1969). 
12. Magritte-museum, Jette, tentoongestelde deurbelknop van de villa van René en Georgette 

Magritte. 
13. Magritte-museum, Jette, tentoongestelde wandelstok van René Magritte. 
14. Vincenzo Vela opgebaard in zijn ateliermuseum, 1891. 
15. Grafmonument van Vincenzo Vela in Ligornetto (Piffaretti & Induni, 1893.) 
16 – 23. Van links naar rechts: (zelf)portretten (boven) en dodenmaskers (onder) in het Museo 

Canova, het Musée Wiertz, het Permekemuseum en het Andy Warhol Museum (hier geen 
dodenmaskers maar pruiken). 

24. Museo Canova, Possagno: groot salon/geboortekamer van Canova, met het sculpturaal oeuvre in 
reproducties tegen de wand, en de monumentale vitrine met relieken. 
25. Constant Permekemuseum, Jabbeke, met de tekentafel van Constant Permeke in het groot 
schilderatelier op de eerste verdieping van ‘De Vier Winden’: enscenering van de werkplek. 

 
B| 2 

1. Stichting Luc en Jenny Peire, Knokke: white cube met zicht op de tuin waar zich achteraan ook het 
gemusealiseerde atelier van Luc Peire bevindt. 

2. Stichting Luc en Jenny Peire, Knokke: plan gelijkvloerse verdieping met rechts het voorgebouw van 
2003, in het midden de tuin en links de atelier-bungalow van Luc Peire en de ‘tuinkamer’-
uitbreiding van 2010. 

3. Constantin Meunier-museum, Brussel: het atelier omstreeks 1920-1930. 
4. Constantin Meunier-museum, Brussel: het ‘witgewassen’ atelier, na de renovatie van 1984-1986. 
5. Okanoyama Graphic Art Museum, Nishiwaki (Japan), (ontwerp:Arata Isozaki, 1984), gewijd aan 

het werk van Tadanori Yokoo. Montaner en Oliveras: “The building employs the metaphor of a 
series of railroad wagons (…) dedicated, respectively, to Yokoo’s work during the sixties, seventies 
and eighties. Thus, in the future, new wagon-galleries may be added.” 

6-7. Yaoko Kawagoe Museum (Yuji Misu Memorial Museum), bij Tokyo, (ontwerp: Toyo Ito, open: 
2011). Volgens Julian Worrial de ‘introverte’ zaal voor het vroege werk (boven) en de ‘extroverte’ 
zaal voor het late werk (onder). 

8. Luchtfoto van het Felix-Nussbaum-Museum, Osnabrück (Daniel Libeskind, 1995-1998) als 
uitbreiding van het Kulturhistorisches Museum. De materialiteit van de eikenhouten bekleding van 
het Nussbaum-Haus, het architecturaal beton van de Nussbaum-Gang en de zink-bekleding van de 
Nussbaum-Brücke wordt vaak geïnterpreteerd als een metafoor voor de ‘verkilling’ in de 
opeenvolgende levensfasen van de schilder.  

9.  Felix-Nussbaum-Museum: Daniel Libeskinds oorspronkelijke accrochage als totaal-installatie, 
1998. 

10. Felix Nussbaum, Triumph des Todes (1944). 
11. Felix-Nussbaum-Museum, Osnabrück (Daniel Libeskind, 1995-1998). Metalen rooster in de vloer 

ter plaatse van Triumph des Todes: ‘afgrond’. 
12. Uitbreiding van de Gipsotheca Canoviana, Possagno, door Carlo Scarpa (1955-1957). Zicht volgens 

de lengte-as van de sequentie. 
13. Schematisch plan van de Gipsotheca Canoviana met links de onderdoorgang langs het 

geboortehuis, rechts de gipsotheca met de uitbreiding door Scarpa met vaste posities voor de 
sculpturen. 

14-15. Ernst-Barlach-Haus, Hamburg, (Werner Kallmorgen, 1962), interieur. 
16. Grondplan van het Ernst-Barlach-Haus. 
17. Marcel Duchamp, Boite-en-valise, (1941-1968). 
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18. Constantin Brancusi’s (oorspronkelijke) atelier in de Impasse Ronsin No. 11. Foto door Robert 
Doisneau na Brancusi’s dood (ca. 1958). 

19. Chinati Foundation, Marfa, Texas.  Een van de door Donald Judd verbouwde ‘artillery sheds’ om er  
 100 untitled works in mill aluminum (1982-1986) in te installeren. 
20.  Chinati Foundation, Marfa, Texas.  Donald Judd, 100 untitled works in mill aluminum (1982-1986). 

 
B| 3 

1. De verschillende archiefbestanden in het archief van Gilbert & George, opgelijst op basis van het 
gepubliceerd getranscribeerd interview met Hans Ulrich Obrist. 

2. Verantwoording van de categorisering van soorten ‘werk’ in de oeuvrecataloog van Felix Gonzalez 
Torres (Dietmar Elger). 

3. Musée Bourdelle: Eugène Druet, ‘Album Druet’, onderdeel van Antoine Bourdelle’s fries voor het 
Théatre des Champs-Élysées (foto: 1912): aanzet tot een geautoriseerde iconothèque. 

4. Musée Bourdelle: Antoine Bourdelle, met aquarel verluchte omslag van het archiefdossier 
‘Interviews diverses’, rond 1922. 

5. Roger Raveelmuseum, Machelen-aan-de-Leie: de archiefkast met Raveels persarchief (in de 
werkplaats van het museum). 

 
 
 

Deel C 
Proloog 

1. Musée Bourdelle, Parijs. Hall des plâtres tijdens zijn inrichting, met in het midden Cléopâtre 
Bourdelle-Sévastos, 1961. (foto: Carol-Marc Lavrillier) 

2. Antoine Bourdelle, ontwerp voor een museumfaçade, 1928. 
3. Musée Bourdelle, Parijs. Beeldhouwatelier van Bourdelle in het hart van het museumcomplex, 2011. 
4. Rue Antoine Bourdelle, Parijs, met in het midden het gemarkeerde huis, en de sculpturentuin en de 

uitbreiding uit 1961 door Gautruche, 2012. 
5. Overzichtsplan van het Musée Bourdelle na de uitbreiding van 1992 volgens het ontwerp van 

Christian de Portzamparc, aangeduid in het rood. 3: atelier van Bourdelle; 4: voormalige ateliers; 2: 
plaasterhal 1961; 1: lobby met nieuwe ingang; 5: nieuwe uitbreiding. 

 
C| 2.1 

1. Gustave Moreau, Oedipe et le Sphinx (1864). (The Metropolitan Museum of Art, New York) 
2. Façade of the Moreau Museum, by architect A. Lafon; published in SADG Recueil publié à 

l’occasion de la millième adhesion à la SADG (Paris, 1911). 
3. Gustave Moreau’s parental house, situation before the enlargement of 1896, still with a front 

garden. Plan of the ground floor. 
4. Building plan of the 1896 enlargement, plan of the first floor with the preserved apartment in the 

back and a new salon, ‘cabinet de réception’ and staircase in the front. 
5. Entrance hall to the museum, situation 2012. At the top a fragment of Moreau’s copy of Poussin’s 

La mort de Germanicus. 
6. The ‘cabinet de réception’ on the first floor, situation 2012. 
7. The ‘dining room’ on the first floor, lined with photographs and engravings of Moreau’s best-known 

works, the originals of which are not in the museum collection, situation 2012. 
8. Musée Gustave Moreau: ‘bedroom’ on the first floor, situation 2012. 
9. Musée Gustave Moreau, large studio gallery on the second floor, situation 2007. 
10. Musée Gustave Moreau: cabinet with drawings that can be leafed through, on the second floor, 

photo 2007. 
11. Gustave Moreau, sketch for the hanging on a wall in the large studio gallery on the second floor, 

undated, Musée Gustave Moreau, Inv. Dessin 5054. 
12. Musée Gustave Moreau, view from the first gallery looking into the second gallery in the third floor 

with some of the remaining easels, photo 2012. 
13.  Musée Gustave Moreau, the rotating cabinet with the hinged watercolors in the second gallery of 

the third floor, situation 2012. 
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C| 2.2 

1. Giorgio Morandi, Natura morta (1956), Museo Morandi, Bologna. 
2. Giorgio Morandi, Natura morta, (1918), Fondazione Magnani. 
3. Leo Lionni, Giorgio Morandi in his studio in the Via Fondazza apartment, 29 augustus 1955. 
4. Luigi Ghirri, photo of props in Morandi’s studio (1989). 
5. Luigi Ghirri, photo of Morandi’s studio (1989). 
6. Gianni Berengo Gardin, photo of antecamera in the Via Fondazza apartment, 1993, before 

dismantling. 
7. Gianni Berengo Gardin, photo of studio in the Via Fondazza apartment, 1993, before dismantling. 
8. Gianni Berengo Gardin, photo of Carlo Zucchini at the dismantling of the studio in the Via Fondazza 

apartment, 1993. 
9. Gianni Berengo Gardin, photo of stained studio wall in the Via Fondazza apartment, 1993, after 

dismantling. 
10. Palazzo d’Accursio: housing city hall and Museo Morandi, Piazza Maggiore, Bologna. 
11. Museo Morandi, gallery interior, 2007. 
12. Museo Morandi, entrance to the first studio reconstruction, 2007. 
13. Museo Morandi, first studio reconstruction, 2007. 
14. Museo Morandi, first studio reconstruction, 2007. 
15. Museo Morandi, detail of the first studio reconstruction: prints of photographs sticking to the 

museum’s walls, 2007. 
16. Via Fondazza, entrance to the residential block in which the Casa Morandi is also situated, 2009. 
17. Via Fondazza, one has to ring the door bell to visit the museum (on appointment), 2009. 
18. Casa Morandi, interior with the back-lit wall panels and the inbuilt display cases, 2011. 
19. Casa Morandi, with the re-installed studio/second studio reconstruction in the back, 2011. 
20. Casa Morandi, the second reconstruction, with projections on the glass panels. Note that the 

window opening onto the courtyard is blinded. 2011. 
21. Casa Morandi, the reconstructed small storeroom with props, 2011. 
22. Casa Morandi, the reconstructed ‘antecamera’ on the left, 2011. 
23. Casa Morandi, the former dining room, now reading room, with Morandi’s book collection stored 

away. 2011. 
24. Casa Morandi, with the studio reconstruction and the interior arrangement of the museum still 

under construction. ‘The omitted corner’ of the former studio. 2009. 
25. Casa Morandi, detail of the glass panel dividing the visitor’s space and the studio reconstruction’s 

space. 2009. 
26. Casa Morandi, the still empty ‘reconstructed’ antecamera, with the full height glass panels in front 
and the framed dooropening at the back. 2009. 
27. Casa Morandi, detail of the glass door of the still empty reconstructed storage room, 2009. 
28. Studio Massimo Iosa Ghini, Plan of the original historical situation of Morandi’s apartment (2008) 
29. Studio Massimo Iosa Ghini, Plan of the musealization project of Morandi’s apartment (2008) 

 
C| 2.3 

1. Wilhelm-Lehmbruck-Museum in the Kant-Park, Duisburg, frontal view with the Lehmbruck wing on 
the left, the sculpture hall on the right, the entrance lobby in the middle. In front: Wilhelm 
Lehmbruck,  Die Kniende (1911). 

2. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, interior of the Lehmbruck wing, the patio is on the right. 
3. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, flexible sculpture hall interior. 
4. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, aerial view. Below: the 1985-1987 extension. 
5. Manfred Lehmbruck, Wilhelm-Lehmbruck-Museum, (1957-1964, extension together with Klaus 

Hänsch, 1985-1987). 
6. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, sculpture hall with sculpture court. 
7. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, sculpture hall with sculpture court. 
8. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, sculpture hall. 
9. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, sculpture court, with the Lehmbruck-wing at the right. 
10. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, interior overview of the Lehmbruck wing. 
11. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg. W. Lehmbruck, Betende (1918). 
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12. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, convex and concave walls of the Lehmbruck wing 
bordering the sculpture court. 

13. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg: W. Lehmbruck, Stehende weibliche Figur (1910) in front of 
one of the concave walls. 

14. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg: W. Lehmbruck, Grosse Sinnende (1913) in front of the 
second concave wall. 

15. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg: W. Lehmbruck, Sitzender Jünling (1916/17) in front of one 
of the vertical slabs. 

16. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg: W. Lehmbruck, Gestürzter (1915) and in the back, 
Kniende (1913) in front of a vertical slab. 

17. Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, the central patio in the Lehmbruck wing with the third 
vertical slab. 

 
C| 2.4 

1. Andy Warhol Museum, Pittsburgh, 2007. On the foreground there is a stack of Heinz tomato 
Ketchup Boxes, and a Brillo Soap Pads Box (1964). 

2. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Side (with terracotta façade) and back of the renovated 
Volkwein building, and with the lower addition by Richard Gluckman. 

3. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Floor plans, with an indication of exhibition distribution at the 
museum’s opening. 

4. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. A. Warhol, Elvises (1962-63). 
5. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. A. Warhol, Skulls (1976), in a gallery of double height. 
6. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. A. Warhol, Shadows (1978) and a grid of champfered beams in 

front of them. 
7. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Enlarged photographs of Warhol, and Warhol quotes on panels 

in one of the hallways on the floors, 2008. 
8. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Floor hallway, with a glass case with biographical documents 

on the left, 2008. 
9. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. The biographic introduction room on the ground floor level, 

2008. 
10. Andy Warhol Museum, Pittsburgh, showcase with clothes and wigs worn by Andy Warhol in the 

biographic introduction room, 2008. 
11. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Reading room/exhibition room of the Archives Center, 

accessible for museum visitors. The display cases exhibit the content of one Time Capsule. The 
Time Capsules are stored behind the windows in the adjacent rooms. 

12. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Façade, with Warhol wallpaper on the doubling wall behind the 
front windows, and with a Self-Portrait (1986) visible at the end of the central axis. 

13. Andy Warhol Museum, Pittsburgh. A. Warhol, Self-Portrait (1986). 
14. The Musée Magritte Museum, in the Altenloh Hôtel at Brussels’ Place Royale.  
15. Exhibition plans of the third, second and first floors of the Musée Magritte Museum. Scenography 

by Winston Spriet. 
16. The three historically original façades of the Altenloh building, during the rebuilding project of 

1983-1984. 
17. Musée Magrite Museum. Three-dimensional scheme demonstrating the box-in-a-box installation. 
18. Trompe-l’oeil tarpaulin refering to Magritte’s L’Empire des lumières, during the renovation, 2008. 
19. Musée Magritte Museum. Enlarged print of a portait of Magritte by Duane Michals in the museum 

lobby. 
20. Musée Magritte Museum. The first gallery on the third floor (beginning of the exhibition). MDF-

paneling painted brown, 2009. 
21. Musée Magritte Museum. Gallery on the third floor: paintings on the left, display cases and 

multimedia on the right, 2009. 
22. Musée Magritte Museum, Gallery on the second floor: part of the Période Vache ensemble in the 

museum’s collection, 2009. Greyish backgrounds. 
23. Musée Magritte Museum, 2009. Gallery on the first floor, also intended to be used for temporary 

exhibitions. Blue backgrounds, 2009. 
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C| 2.5 
1. Ernst Ludwig Kirchner, Strasse mit roter Kokotte (1914/1925), Sammlung Thyssen-Bornemisza. 
2. Ernst Ludwig Kirchner, Davos im Schnee (1923), Kirchner Museum Davos. 
3. Roger Raveel, Vanuit mijn tuin (1949), verzameling Stichting Roger Raveel. 
4. Roger Raveel, Gele man met karretje (1952), verzameling Stichting Roger Raveel. 
5. Roger Raveel, Het venster (1962), privé-verzameling.  
6. Gigon & Guyer, Kirchner Museum, sections and plan of the main floor. 
7. Rémy Zaugg, scheme for an ideal museum from ‘Das Museum dass ich mir erträume…’ (1987) 
8. Rémy Zaugg and Atelier 5, scheme for the Thyssen-Bornemisza Museum extension. 
9. Rémy Zaugg and Atelier 5, design for the Thyssen-Bornemisza Museum extension. 
10. Kirchner Museum, Davos, seen from the promenade. 
11. Kirchner Museum, Davos, circulation area with views on the surrounding. 
12. Kirchner Museum, Davos, circulation area with concrete floor, wall and ceiling surfaces – situation 

before the museum was in use. 
13. Kirchner Museum, Davos, view from the circulation area into one of the galleries. 
14. Kirchner Museum, Davos, gallery. 
15. Kirchner Museum, Davos, gallery. 
16. Stéphane Beel Architecten, Roger Raveel Museum, Machelen-aan-de-Leie, situation plan showing 

the presbytery adjacent to the church, and the new bending strip of volumes that follows the 
structure of the village’s parceling.  

17. Stéphane Beel Architecten, Roger Raveelmuseum, longitudinal section and plan of the ground floor 
level. 

18. Roger Raveel Museum, exterior view, park side. The lateral entrance is on the right. 
19. Roger Raveel Museum, exterior view, park side. 
20. Roger Raveel Museum, exterior view, park side. 
21. Roger Raveel Museum, ground floor, gallery with view on the museum garden. 
22. Roger Raveel Museum, ground floor, gallery. 
23. Roger Raveel Museum, the large gallery on the second floor, at the outer end of the circuit. 
24. Roger Raveel Museum, view from the museum on the museum garden, backyards and the village 

church. 
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