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Recensie



We dansen onverminderd door
Dagmar Dirkx

TOGETHER.

M HKA, Antwerpen
6 augustus-6 september 2020

 Op de affiche van Museum van Hedendaagse Kunst  
Antwerpen (M HKA) pronkte TOGETHER. als allereerste 
LHBTQIA+-tentoonstelling in België. Hoewel de tentoon-
stelling uitblinkt in het tonen van verzet, blijft de vraag: 
kun je queerness rijmen met de institutionele logica  
van het museum?

 ‘U heeft de danser net gemist. Elke dag komt hij geheel 
onverwacht en onaangekondigd vijf minuutjes dansen, 
maar u bent net te laat,’ vertelt de receptiemedewerker me. 
Ik vermoed dat ze doelt op Félix González-Torres’ beroemde 
Untitled (Go-Go Dancing Platform) (1991). Het lichtblauwe 
platform, waarop de kunstenaar het verlies van een hele 
gemeenschap tijdens de aidscrisis verbeeldt, oogt inderdaad 
verlaten. Wie het werk in volle actie kan bewonderen, ziet 
een performer in niet veel meer dan een zilverkleurige slip, 
opgetrokken sportkousen en hoofdtelefoon losgaan op  
voor de toeschouwer onhoorbare muziek. ‘I keep dancing  
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on my own’, zingt de Zweedse popster Robyn in m’n hoofd.  
Het is het perfecte lijflied tijdens eenzame lockdowndagen.
 González-Torres’ Untitled verbeeldt de onophoudelijke 
strijd van de LHBTQIA+-gemeenschap. Ook in coronatijden 
danst die onverminderd door. Als antwoord op de door het 
coronavirus geannuleerde Pride Parade, sloegen Antwerp 
Pride, People of Colour Pride Belgium en M HKA de handen 
ineen. Deze drie organisaties vroegen kunstenaars om  
een inclusieve tentoonstelling samen te stellen over de relatie 
tussen hun kunstwereld en de queergemeenschap. Onder 
meer Philip Huyghe als hoofdcurator, maar ook Stef Van 
Looveren, het duo Carla Arocha en Stéphane Schraenen  
alsook Marijke De Roover namen die uitdaging aan. Zij hesen 
op hun beurt kunstenaars als Kasper Bosmans, Megan-Leigh 
Heilig en Jack Davey aan boord. Samen vieren ze collectief 
verzet als grootste gemene deler van lesbiënnes, homo- 
seksuelen, biseksuelen, transgenders, queers, intersekse 
personen, aseksuelen en meer.
 Sommige kunstwerken zetten dat verzet politiek in de 
verf, zoals Aay Liparoto’s Not Yet Proud (2020). Het drieluik 
toont schotelachtige vlekken op de vloer, elk bedrukt met 
een bonte mix van collages en citaten, waaronder: ‘I was 
born on the eve of the first anti-gay law in the UK for  
100 years.’ Of: ‘The government has made it clear that any 
teaching about homosexuality must never, in any sense, 
advocate or encourage it as a normal form of relationship.  
[…] (1987-2005)’. De jaartallen – Liparato werd geboren  
in 1987 – demonstreren hoe recent en dus fragiel bepaalde  
verworven rechten zijn. ‘It is true to say that progress is  
not linear and that I’m not yet proud’, redeneert Liparoto. 
Hoe zit het bijvoorbeeld met het anders zo verlichte Europa, 
dat het harde discours rond onder meer ‘holebivrije zones’  
in Polen met lede ogen aanschouwt?
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 Voor de kunstenaars in TOGETHER. schuilt in queerness 
zelf al een politieke houding. In de ogen van curator Philip 
Huyghe zet de LHBTQIA+-gemeenschap de tegenaanval in op 
de manier van denken die vandaag de dag tot polarisering en 
uitsluiting leidt. Voornamelijk dier afwijzing van dominante 
(lees: heteronormatieve) vormen van genderidentiteit, 
-expressie of seksuele voorkeur betekent een strategie van 
verzet. In die zin is de keuze voor het werk van kunstenaar 
Victoria Sin logisch. A Strong Female Figure (2016) en  
Maybe Once You Were A Planet (2019) tonen elk een wit 
reinigingsdoekje waarop de resten make-up van de dag hun 
sporen nalaten. De aangezette rode lippenstift en sterk  
geaccentueerde wenkbrauwen uit het eerste werk contrasteren  
fel met de groene baard en de geelrode wangen van de 
tweede. Make-up hoeft geen heersend schoonheidsideaal te 
markeren, maar opent deuren naar radicaal vrije (gender)
expressie. Óók als je een planeet bent. 
 Waar begint en eindigt de ‘performance’ van jezelf? 
Judith Butler sloeg de spijker op de kop toen ze in haar boek 
Gender Trouble (1990) de performativiteit van gender aan  
het licht bracht. Dat gedachtegoed resoneert ook met het werk 
van iconen als Nan Goldin of Cindy Sherman. Shermans 
Untitled N°120A (1983) is onderdeel van M HKA’s collectie. 
Het werk blijkt in de lange reeks van zelfportretten, waarin 
Sherman steevast haar ‘ware identiteit’ tracht te verhullen, 
opvallend kaal. We zien Sherman als fotograaf-model in een 
simpel wit T-shirt, haar haren gewikkeld in een handdoek. 
Ze lijkt nog niet klaar om een pose aan te nemen. Terwijl 
Sherman bewust een strategie van verwarring bij het publiek 
ambieert, kun je van een bijna omgekeerde insteek spreken 
in Nan Goldins Misty & Joey at Hornstrasse, Berlin (1992). 
Een dragqueen met blauwgroene pruik kijkt provocerend 
naar de toeschouwer: haar blik verraadt een radicaal  
omarmen van fluïditeit, en dat – zo vertellen haar ogen –  
is iets dat niemand haar afneemt.
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 Goldins foto’s slagen erin recht te doen aan de eigenheid 
van de queergemeenschap. Als een van de eerste fotografen 
presenteerde ze hen niet langer als the freaks up front, en dat 
lukte haar omdat ze de modellen een gevoel van geborgen- 
heid bood. Die geborgenheid is cruciaal, zo illustreert  
Megan-Leigh Heiligs It’s Where You Find Yourself (2020).  
In de video interviewt ze onder meer de initiatiefnemers van 
Pussy Party: feestjes waarin de veiligheid van álle leden  
(en dus niet enkel de witte, rijkere klasse) van de LHBTQIA+- 
gemeenschap wordt gewaarborgd. Zulke evenementen  
bieden een hele generatie aan jonge, vaak zoekende queers 
een beschermd platform om naar hartenlust te experimen-
teren met voorkeuren en identiteit(en). Helaas zijn die  
safe spaces vaak van korte duur: het geld en de (politieke) 
steun ontbreken om open te blijven. Toch duiken deze  
plekken altijd ergens op. Onverwacht en onaangekondigd, 
net zoals de dansers van González-Torres.
 Yellow Sequence (1963-1965) van de (onterecht weinig  
gekende) experimentele filmmaker Jack Smith toont  
de utopie van zo’n veilige plek in de jaren zestig – een paar 
jaar voordat de Stonewall Riots uitbraken in New York.  
De 16mm-film schetst een namiddag in het leven van een 
kaalgeschoren figuur in een prachtig witte jurk, rond- 
dartelend in een verafgelegen bloemenveld en voorzien  
van een vrolijk deuntje. Toch duiken er af en toe donkere 
wolken op, bijvoorbeeld als de protagonist brutaal met  
een paraplu wordt geslagen. Hoelang kan zo’n sprookje 
blijven duren?

 Eigenlijk gaat die onzekerheid ook op voor de tentoon-
stelling. De radicale, strijdvaardige karakteristieken van  
de LHBTQIA+-scene die TOGETHER. capteert, staan haaks op 
de institutionele logica van een museum als M HKA – met 
een eigen collectie en een eigen kunsthistorische invalshoek. 
Hoe kunnen die twee op elkaar inhaken? Op welke manier 
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kun je een gemeenschap die altijd buiten lijntjes zal kleuren 
toch integreren in de praktijk van een gevestigd museum? 
Kan een museum überhaupt een safe space zijn? Hoe lijm je 
queerness met een vaststaand concept als de canon? Die frictie 
is weliswaar voelbaar, maar niet intentioneel in TOGETHER. 
De geste van M HKA om de kunstenaars een carte blanche  
te geven is nobel. Maar een echte dialoog ontbreekt. 
 Helemaal samen is TOGETHER. dus jammer genoeg niet, 
maar wellicht vraag ik nu te veel en kan ik ook genoegen 
nemen met een van Jack Smiths haastig neergekrabbelde 
citaten: ‘Thanks for explaining me.’  
 Wie bij M HKA naar buiten komt is dankzij al dat  
collectief verzet gewapend voor de volgende ‘queerantaine’.  
We schitteren, ondanks afwezigheid.
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De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 
is een stimuleringsprijs voor een  
nieuwe generatie critici en essayisten  
die schrijft over hedendaagse  
beeldende kunst.
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