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Privé Domein 80 
Laatste Nieuws: Andy Hall koopt uit Stuyvesant collectie weer een werk van 
Aaron. De Pont Stichting: “ Brabant Nu 2011 ” Zaterdag 28 mei opening – 18 
september met  Aaron van Erp, Maartje Korstanje, Stan Wannet, ……… 
Galerie Jerôme de Noirmont Paris: New York graffiti 1980’s: A-One, Blade, 
Blast, Crash. D.White, Futura, Rammellzee, Haring en Basquiat. 27 mei–20 juli. 

  
Unt., 130x150, 2005 (Andy Hall coll.) 

Jeffrey Deitch toont lef. 
14 April vertrokken Leonie en ik naar Los Angeles om de festiviteiten mee te maken 

rondom de tentoonstelling ART IN THE STREETS in ‘The Geffen Contemporary at Moca’. 

De eerste grote tentoonstelling van graffiti in de U.S.A. georganiseerd door de nieuwe 
directeur van het MOCA Jeffrey Deitch en die in 2012 te zien zal zijn in het Brooklyn 
museum in New York. 
De tentoonstelling laat de ontwikkeling zien van de old school graffiti kunstenaars uit 
New York vanaf eind jaren 1960 – eind jaren 1980 en daarna van veel nieuwe 
kunstenaars. De kunstenaars uit Los Angeles hebben hierbij een grote rol gespeeld. Je 
zou kunnen zeggen een ontwikkeling die gaat via de treinen naar het doek en van het 
doek weer naar de straten in de vorm van murals en installaties, surf en skate cultuur in 
Venice Beach en Santa Monica. Ook andere steden als San Francisco, Londen, Parijs en 
São Paulo hebben een belangrijke rol gespeeld en worden in deze tentoonstelling 
getoond. Graffiti en street art houden bovendien muziek, dans, film en mode in. 
Van de old school graffitikunstenaars is werk te zien van onder andere A-One, BLade, 
Crash, Daze, Futura, Koor….., foto’s van Chalfant en Ahearn. Aan Rammellzee, onlangs 
overleden, is gezien zijn geniale kwaliteiten een hele grote zaal gewijd waarin zijn hele 
huis als ‘Battle station’ wordt getoond. Indrukwekkend om te zien. Banksy, sorry viel me 
tegen, Os Gemeos, Swoon, Templeton…. Teveeel om op te noemen.  
De hele tentoonstelling straalde een orgie aan daadkracht en levensvreugde uit. 
Hierbij een aantal foto’s die voor zichzelf spreken. 
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Andere musea Paul Getty museum 
We blijven een week die veel te kort blijkt te zijn. De afstanden zijn groot. Een 
ondergrondse is er niet, de metrobus op zich goed, is voor Leonie nog te moeilijk met 
haar nieuwe heup en duurt te lang, dus taxi’s genomen. L.A. is 1200 km lang en de 
musea liggen niet als in Berlijn op een museumeiland bij elkaar. Een ritje naar het Paul 
Gettymuseum kost al gauw op en neer naar het hotel $ 100,00. Het museum is gelegen 
in de heuvels aan de voet van de Santa Monica bergen, adembenemend mooi, gebouwd 
door Richard Meier, geheel wit natuurlijk en prachtig verbonden met natuurstenen en 
klimt zich omhoog.  
 
Vanaf de aankomst ga je met een tandradtram naar het hoger gelegen aankomst plein 
met aan de rechterkant een restaurant.   
Ja, ja overal adembenemende vergezichten die de blik meevoeren en vervoeren, niets 
dat hindert. Met de trap of lift kom je in de grote hal van het museum met rechts 
terrassen, cafés en tuinen. Via het west -, zuid - , oost - en noordpaviljoen kun je het 
museum doorlopen met iedere keer buitenomlopen waardoor je kunt genieten van de 
rondomliggende natuur.  
Je kunt je verlustigen aan topwerken uit hele Europese geschiedenis van de beeldende 
kunst, vooral schilderkunst – onder andere Hollandse zeventiende eeuw, het lijkt alsof ze 
heel europa hebben opgekocht maar dat dacht ik ook al van het museum in Washington. 

      
  
Museum LACMA 
Een groot complex dat (natuurlijk) niet kan tippen aan het Paul Getty museum. 
 

     
                                                                      Adriaen Coorte 1704 
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Omdat de staatssecretaris Zijlstra wil dat musea zelf meer inkomsten genereren 
hierboven een voorbeeld hoe dat er bij de Amerikanen aan toe gaat. Dit zijn 
duizelingwekkende bedragen. Wij zijn een veel kleiner land met minder rijken, minder 
gevoel om zo met onze rijkdom voor de dag te komen, waarschijnlijk ook minder 
belastingvoordelen. Amerikanen schenken hele collecties, gaan misschien meer voor de 
eeuwigheid dan wij. De musea die wij bezochten hebben allemaal een collectie van 
middeleeuwen tot nu, in het LACMA hebben ze bovendien een collectie uit Oceanië, maar 
toch is mijn algemene vluchtige indruk dat wij trots mogen zijn op onze collecties die 
mooie overzichten geven van de beeldende kunst. Die trots kunnen we net als de 
Amerikanen uitstralen. 
Los Angeles is een meltingpot van culturen. De vele taxies waarin wij zaten werden 
bestuurd door Mexicanen, Armeniërs en Russen. Allemaal en overal even vriendelijk en 
hartelijk en bovenal apetrots op hun land. Wat zijn wij hier dan toch enorme zeurpieten 
geworden, die iedere vreemdeling argwanend bekijken in plaats van alles te doen om ze 
een plaats in onze samenleving te geven. Natuurlijk mogen we eisen stellen, dat doen de 
Amerikanen ook, echter we hebben de nieuwkomers hard nodig als nieuw bloed dat onze 
samenleving verfrist en vitaal houdt.  
 
(UCLA) Hammer Museum. 
Is het kleinste museum van de drie musea die wij bezochten, gelegen in de omgeving 
van de universiteit, wordt onderhouden door de universiteit van Californië. De collectie is 
te danken aan Armand Hammer, een rijke olieboer. De collectie bestaat uit werken van 
Rembrandt, van Gogh, Cézanne, Redon, Millet, Sisley, Vuillard en vele andere werken. 
Dat het museum niet vies is van verkopen blijkt dat het in 1994 Leonardo da Vinci’s 
Codex Leicester verkocht aan Bill Gates voor 30,9 miljoen dollar.   
Het museum verkocht het 72 pagina tellende wetenschappelijke notitieboekje om 
tentoonstellingen en programma’s van het museum te financieren. En wie weet schenkt 
Gates het later terug? 
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Alfred Stevens, De traan van S.Bernhardt 1885                      Van Gogh, De Zaaier, 1888 

Het museum beschikt na Parijs over de grootste collectie van de Franse cartoonist 
Honoré Daumier (7500!) 
 

Als vanzelf raakten we daar uiteindelijk verzeild in de hedendaagse tentoonstelling met de 
titel: ‘All of this and nothing’. We hadden geen verwachtingen maar ik raakte al 
wandelend door de tentoonstelling meer en meer in vervoering. De atmosfeer van deze 
tentoonstelling was betoverend, teder, kwetsbaar, poëtisch, geheimzinnig maar toch ook 
met verfijnde kritische ondertonen. Schilderijen, sculpturen, installaties, geluid en 
muziek, performance en video zijn in deze tentoonstelling te zien. De kunstenaars van 
deze tentoonstelling hebben hun ateliers in Los Angeles: Charles Gaines, Evan Holloway, 
Dianna Molzan, Paul Sietsema, Frances Stark, Mateo Tannatt en Kerry Tribe of elders in 

de U.S.: Eileen Quinlan en Gedi Sibony en tenslotte internationaal Karla Black, Sergej 

Jensen, Ian Kiaer, Jorge Macchi en Fernando Ortega.                                                 
Het is een fantastisch gevoel door een tentoonstelling te worden gedragen zonder dat je 
iets weet over deze kunst maar al je zintuigen worden geprikkeld. Ik moet nu plotseling 
denken aan een tekening van Geertrui Charpentier die ik misschien wel 40 jaar geleden 
gezien heb in Wintelre, voorstellende een vrouw wier lichaam een grote viool, cello of 
viola da gamba was met Snaren die mijn zinnen in stille vervoering brachten. Dat een 
tentoonstelling je zoveel stil geluk kan brengen. Onverwachts, altijd latent hopend, alsof 
een roodborstje op mijn schouder komt zitten en met zijn snaveltje tegen mijn wang 
roodborstjeskusjes geeft.  ‘All of this and nothing’ is afgeleid van een lied van de 
Psychedelic Furs. (Britse postpunk-band uit de vroege jaren 1970–1990). De kunstenaars 
willen benadrukken dat het meer gaat om intuïtie dan om verstand, meer om poëzie dan 
verslag en zij openstaan voor de mysteries die ons omgeven. Het gaat over alledaagse 
ervaringen die aan ons verschijnen als ‘nothing’ maar toch aandacht rechtvaardigen. 
Deze diverse groep creëren kunstwerken die je als postconceptueel (idee waarvoor een 
vorm wordt gevonden die een soort neutraliteit oproept) zou kunnen beschouwen, maar 
dan niet koel naakt verstandelijk, maar intuïtief, zinnelijk, zo melancholisch-poëtisch dat 
ze in staat zijn je ziel te doen vibreren - waarvan de werking nu al enige weken bij me 
aanhoudt. Ofschoon allemaal verschillend ervaar je de werken als minimaal van vorm 
maar vervoeren deze een uiterst samengebalde emotionaliteit, sferische gebieden tussen 
droom en werkelijkheid, de tussenruimte van alle lagen en werkelijkheden. 
Het is bijna onmogelijk de juiste sfeer te beschrijven. De werken overvielen me, ik werd 
meegezogen in een stilte, in een niets en alles, een totaal ervaring. 
 
Nauwelijks thuis krijg ik een flux bericht dat Jorge Macchi (Argentinië), een van de 
kunstenaars uit de tentoonstelling in Los Angeles, een grote solo heeft in het SMAK in 
Gent. 
Als de bliksem er natuurlijk heen en het kielzog rijd ik direct door om in Brussel de 
overzichtstentoonstelling van Luc Tuymans en Walter Leblanc te gaan bekijken. 
Het is moeilijk om via plaatjes deze totaalervaring door u te laten navoelen. Maar hier 
toch enkele plaatjes van Jorge Macchi’s tentoonstelling ‘Music Stands Still’ in het SMAK. 
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Horizonte 1995, lampen met spijkertjes die door schaduw een rechte lijn maken. 
 

   
10.51 2009                                      Pentagrama 1993                                Music Stands Still 2007 

In de kleine catalogus lezen we dat muziek, licht, schaduw, vervaging, begrenzing, 
openheid, stilte, toeval, unheimlichkeit en leegte een grote rol spelen. (1) 
Hoog boven een ruimte van het SMAK een maan – 10.51 - geprojecteerd die reflecteert 
in een waterbassin van het kunstwerk FIUME. Melancholische wanhoop straalt dit werk 
uit, …. ‘immers de wijzers van deze enorme klok worden door het plafond 
tegengehouden, waardoor de klok wordt beroofd van haar enige relevante 
bestaansreden, namelijk het verstrijken van de tijd’ (2) 
Veel van deze kunstenaars verwijzen naar de verlopende, stilgezette tijd, naar muziek. 
Het gaat ze meer om een weg ergens naar toe, meer nieuwsgierigheid, meer om een 
proces dan om een autonoom resultaat, daarom tonen de werken een open en kwetsbaar 
karakter. 
Werken die me vooral bijblijven zijn die van Karla Black (Germany), Charles Gaines en 
Evan Holloway. 
Charles Gaines is een African American, opgegroeid in het Zuiden van Amerika, heeft de  
‘verschillen’ aan den lijve ondervonden. Niet te beantwoorden vragen onderzoekt hij 
filosofisch, dienen telkens bevraagd te worden wil een maatschappij evolueren. Gaines 
antwoorden zijn esthetisch. Zo heeft Gaines muzikale partituren gemaakt die gebaseerd 
zijn op vier manifesten van revolutionaire sociale groepen: De Black Panther Party, de 
Zapatista Army of National Liberation, de Situationist International en het Socialist 

International Congress. 

Vier grote muzikale partituren, vier grote tekeningen en vier video’s. Ieder manifest zette 
Gaines om in een muzikale compositie (hij is een pianist en componeert muziek) die de 

vier tekeningen begeleiden. Gaines correleert letters van het alfabet met muzikale noten – 
de letters A,B,C,D,E,F,G en H, welke een afwisselend teken is voor B-mineur en B-mol. 
De andere letters zijn pauzes op de bovenste dubbele notenbalk.  
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De onderste notenbalk bestaat uit majeur akkoorden afgeleid van de eerste letter in 
ieder woord dat correspondeert met een muzikale noot. De teksten staan tussen de beide 
notenbalken. Letters die geen corresponderende noten en ruimtes tussen de woorden 
worden aangegeven als pauzes. Er is nog een vijfde partituur, Swarm (zwerm), die de 
melodie lijnen van ieder van de vier partituren gelijktijdig combineert uitgevoerd door 
een traditioneel strijkorkest. Black Panther wordt uitgevoerd door een eerste viool, 
Zapapista door een altviool, Conscious Changes door een tweede viool en Socialist 
Congress door een cello. De zwart-witte video animatie toont de tekst van ieder manifest 
die weer verdwijnt bij het spelen van het strijkorkest van een volgende partituur. 
 

  
Black Panther 1966-2008 

Omdat het plaatje helaas niet duidelijker kan worden weergegeven hierbij enkele zinnen 
aangehaald: ‘We want freedom. We want power to determine the destiny of our Black 

and oppressed communities. We want full employment for our people. We want an end to 

the robbery by the capitalist of our Black and oppressed communities. etcetra. 
 
Als ik deze hoogst hoogbeschaafde transformatie van gerechtvaardigde verlangens in 
hoogstaande kunst vergelijk met de verlangens van een deel van de oldschool graffiti 
kunstenaars die momenteel ook in Los Angeles te bewonderen zijn zou ik de volgende 
vergelijking willen maken. Gaines verlangens komen meer overeen met de poëzie van 
Dondi White, waarbij de muze met haar fijne lange vingers de bruidegom liefdevol 
masseert maar pijnpunten soms niet vermeden kunnen worden, maar bij A-One en Quik 
krast de bruid tijdens het liefdesspel de huid van de bruidegom helemaal open. Het is 
maar wat u prefereert. 

  
Dondi White: The Voices of the Ghetto, 130x251, 1984                    Land-Gold-Blood, 215x225, 1989   
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The Souls of Black People as a result of the Riots in Los Angeles,                                                            
178x332, 1992 
 
Ik weet dat ik de andere kunstenaars in de tentoonstelling ‘All of this and nothing’ een groot te kort doe door 
deze hier niet te bespreken. 
 

En nogmaals het kan ook helemaal anders dan waarmee het Van Abbemuseum komt. 
Helaas kon ik niet aanwezig zijn tijdens de discussiebijeenkomst in het Van Abbemuseum  
omdat wij in Los Angeles vertoefden. 
Maar ik ben het helemaal eens met Paul Panhuysen zoals ik dit later in het Eindhovens 
Dagblad vernam onder de titel van Charles Esche: ‘Eén Van Abbe in Nederland is 
eigenlijk niet genoeg’. Nou te veel zelfs. Panhuysen: “Deze directeur vindt zijn eigen 
politieke denkbeelden achter kunstwerken belangrijker” … “Het is niet beeldend genoeg; 

ik ben niet geïnteresseerd in politieke verhalen in de kunst. Kunst hoeft mij niet te 

vertellen wat ik moet denken, ik wil juist aangezet worden om zelf een mening te 

vormen.”  Zie mijn nieuwsbrief 74 “Tricksters Tricked” waarin ik mijn bezwaren naar 
voren heb gebracht. 
 
 
 
- 1, 2 Jorge Macchi, Music Stands Still, SMAK 
- All of This and Nothing, 14 kunstenaars, Hammer Museum: ISBN: 978-3-7913-5126-1 
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