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Piero di Cosimo. Pittore eccentrico tra Rinascimento 
e Maniera
Galleria degli Uffizi, Florence
t/m 27 september
www.uffizi.com

Piero di Cosimo, Sater die treurt over de dood van een nimf, ca 1495; t/m 27 september te zien in de Uffizi, Florence
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SOLO
Piero di Cosimo in Florence
Madonna’s, saters en kikkervisjes
Voor veel museumgangers is Piero di Cosimo 

(Florence 1462-1522) een onbekende grootheid.  

In de vaste collectie van de Uffizi wordt hij over- 

schaduwd door Botticelli en Leonardo da Vinci. 

Maar Piero, de zoon van een Florentijnse goud-

smid en leerling van Cosimo Rosselli (vandaar 

de toevoeging ‘di Cosimo’), is een artistieke dui-

zendpoot met excentrieke trekken. De ongrijp- 

bare gevarieerdheid van zijn oeuvre heeft het voor 

verschillende kunstenaarsgeneraties mogelijk  

gemaakt om in Piero di Cosimo een geestverwant 

te ontdekken. De prerafaëlieten vielen voor zijn 

Sater die treurt over de dood van een nimf. André 

Breton bestempelde hem als een voorloper van 

de surrealisten. 

Dit jaar wordt Piero di Cosimo voor het eerst in 

de schijnwerpers gezet. De National Gallery of 

Art in Washington en de Galleria degli Uffizi heb- 

ben hun krachten gebundeld en ervoor gezorgd 

dat Italiaanse en Amerikaanse musea hun mees-

terwerken hebben uitgewisseld. In Washington 

werd de bezoeker aan de hand van 38 geselec-

teerde schilderijen direct meegenomen in de 

verbeeldingswereld van Piero di Cosimo. Daaren-

tegen staat in Florence de stijlontwikkeling van de 

kunstenaar centraal. Zo worden in de eerste zalen 

de relaties met Piero’s leermeesters verduidelijkt 

en wordt op het einde aanschouwelijk gemaakt 

wat Piero di Cosimo aan de generatie van Andrea 

del Sarto heeft meegegeven. In Florence worden 

niet minder dan 92 kunstwerken getoond, waaron-

der circa dertig tekeningen.

Door de werken van Piero in hun tijd te plaatsen 

wordt de oude mythe van Piero di Cosimo als 

zonderlinge kunstenaar – ‘vriend van de eenzaam-

heid’ – genuanceerd. Die mythe vindt zijn oor- 

sprong bij Giorgio Vasari, die Piero in de Levens 

van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten 

(1550-1568) had neergezet als een man die geheel 

opging in zijn kunst. Volgens Vasari stelde Piero 

vrijheid boven status en comfort en kon hij zich 

vreemd gedragen. Toch ligt de kracht van de ten-

toonstelling niet in het bijstellen van deze door 

Vasari geschapen mythe, althans niet voor het 

brede publiek. Deze tentoonstelling heeft het in 

zich om jong en oud puur kijkgenot te bezorgen. 

In zijn vroege altaarstukken toont Piero zijn tech- 

nische bekwaamheid en zijn affiniteit met de 

Vlaamse schilderkunst. Maar hij komt pas echt 

los als hij zich mag verdiepen in het juist heront-

dekte leerdicht van Lucretius, De rerum natura. 

Piero’s turbulente Jachtscène speelt zich af in de 

oertijd toen de mensen nog nauwelijks verder 

kwamen dan het bevredigen van hun natuurlijke 

en levensnoodzakelijke behoeften. Zij joegen op 

wilde dieren en vielen even gemakkelijk aan de 

stelling laat zien dat hij een scherp oog had voor 

alle verschijningsvormen van de natuur.  Voor ‘het  

navorsen van de kleinste, diep in de natuur ver-

borgen bijzonderheden’ (Vasari) nam Piero alle 

tijd. Hij schilderde strakblauwe luchten en don-

kere wolkenmassa’s, grillige rotsen en knoestige 

bomen, dieren en planten van iedere soort. Als 

natuurwaarnemer doet Piero di Cosimo je soms 

versteld staan. Hij is de enige schilder uit de kunst-

geschiedenis die de moeite heeft genomen om in 

een stroompje water een menigte kikkervisjes te 

penselen. Je kunt er met kinderogen naar kijken 

om vervolgens te bedenken dat de bolkopjes in 

de vijftiende eeuw mogelijk ook een symbolische 

betekenis hebben gehad. De kikkervisjes zijn te 

vinden op het spectaculaire tondo met de Aan-

bidding van het Christuskind, dat als een van de 

hoogtepunten van de tentoonstelling kan worden 

aangemerkt. Het werk is in perfecte conditie en 

haarscherp geschilderd. 

Een subtiel observatievermogen en een meester-

lijke schildertechniek komen ook samen in het 

dubbelportret van Giuliano en Francesco Giam-

berti da Sangallo (Rijksmuseum, Amsterdam).  

De samenstellers van de Florentijnse tentoonstel-

ling plaatsen dit werk terecht in de jaren negentig 

van de vijftiende eeuw. Piero di Cosimo is dan op 

zijn top. Maar ook na 1500 staat Piero nog vaak 

op scherp. De familie Vespucci, die onder meer 

een beroemde ontdekkingsreiziger (Amerigo) had 

voortgebracht, geeft hem alle ruimte om zijn fan- 

tasie nog maar eens de vrije loop te laten. Het 

door hen bestelde paneel met de Ontdekking van 

de honing is vol vermakelijke details. Op de achter-

grond zijn zelfs rock climbers te bekennen. Piero 

di Cosimo blijft je tot het einde toe verrassen. 

Gert Jan van der Sman  

Piero di Cosimo, Aanbidding van het Christuskind, ca 1490-1500
t/m 27 september te zien in de Uffizi, Florence

Piero di Cosimo, Jachtscène, ca 1507
t/m 27 september te zien in de Uffizi, Florence 

dieren ten prooi. Op het langwerpige paneel schiep 

de schilder een indringend beeld van een wereld 

vol wanorde en geweld, van een primitieve mens- 

heid zonder taal en beschaving. Je proeft de fasci-

natie met de tekst van Lucretius, die in de renais-

sance nog een zeer controversieel karakter bezat. 

Sommige details verzon Piero er zelf bij, zoals de 

mengvormen tussen mens en dier. 

Zo dreigend en bewogen als Piero’s Jachtscène 

eruit ziet, zo ingetogen en poëtisch is de Sater 

die treurt over de dood van een nimf. Dit schilderij 

heeft in de tentoonstelling een aparte zaal gekre-

gen. Piero lijkt inspiratie te hebben gevonden in 

de Metamorfosen van Ovidius, waarin verhaald 

wordt over het tragische lot van Procris, die per 

ongeluk door haar minnaar Cephalus wordt ge- 

dood. De schilder geeft aan het verhaal een ori- 

ginele draai, want noch Cephalus noch diens 

dodelijke pijl is op het schilderij te zien. Een sater 

heeft Cephalus’ plaats ingenomen. Piero di Cosimo 

projecteert de menselijke gevoelens van verdriet 

op een halfgod met bokkepoten. Legt de sater zijn 

hand uit medelijden op haar schouder? Of duwt 

hij zachtjes om te zien of zij nog leeft? De hond 

rechts zou Lelaps kunnen zijn, die hier als trouwe 

compagnon van Procris wordt opgevoerd.    

Maar Piero’s schilderstalent en vindingrijkheid 

komen niet alleen naar voren in zijn vrije inter- 

pretaties van klassieke onderwerpen. De tentoon-
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Juul Kraijer
Drents Museum, Assen
t/m 20 september
www.drentsmuseum.nl

Veldwerk
Kunstvereniging Diepenheim
t/m 5 september
www.kunstvereniging.nl

Aldo Rossi, La conica rossi, 1984  
t/m 15 november  te zien in het Bonnefantenmuseum

TEKENINGEN
Juul Kraijer in Assen en jubileum 
Kunstvereniging Diepenheim
Juul Kraijer behoort tot de groep kunstenaars die al 

vroeg haar vorm vond, en daar tot op heden heel 

rustig aan kon voortbouwen. Haar medium is de 

tekening, hoewel ze inmiddels ook andere technie-

ken beoefent, zoals fotografie en plastiek. Al die 

technieken benadert ze met dezelfde kalme ernst 

die haar oeuvre nu al zo compleet maakt.

Haar tekeningen blijven het mooist: de vroege, met 

hun Aziatische gestalten in tamelijk stevige contou- 

ren, en de latere die steeds zachter worden, waar-

door de figuren opdoemen en verdwijnen uit en in 

het papier, als de droombeelden die ze ook zijn. 

Vrouwen die sluimerend veranderen in vogels, of 

scholen vissen, insecten of takken. Ze zitten gevan-

gen in die levende kooi, een soort biomassa waar 

ze half uit voortkomen en in dromen als foetussen, 

met de totale concentratie van een wezen dat geen

weet heeft van ontsnapping. ‘De getekende licha-

men zijn naakt maar neutraal. Geen vlees maar  

vehikel. Zij blijven binnen het domein van de 

geest’, zegt zij er zelf over. 

Kraijer ging naar de academie in Rotterdam, en 

woont daar ook, maar zij werd geboren in Assen. 

Het Drents museum toont voor het eerst een over-

zicht van haar werk. In het CBK in dezelfde stad 

zijn haar foto’s en video’s te zien. 

Inmiddels is de tekening een rijk beoefend genre 

in Nederland, kijk naar de gelijktijdige tentoonstel-

ling van Kunstvereniging Diepenheim, die haar 

vijfentwintigjarig bestaan viert met de tentoonstel-

ling Veldwerk, met werk op papier van alle 160 

kunstenaars die ooit in het kunstcentrum hebben 

geëxposeerd, nu te zien in het Drawing Centre. 

De tekeningen en collages hebben allemaal het 

formaat van het boek dat tijdens het eindfeest op 

5 september zal worden gepresenteerd. Er zitten 

echte juweeltjes tussen, die je voor een paar hon-

derd euro kunt kopen. 

Mariëtte Haveman

VORMGEVING 
Design Derby in Boijmans
Hoe bereik je als museum dat mensen aandachtig 

naar een tentoonstelling van gebruiksvoorwerpen 

kijken? Door er een competitie van te maken 

zoals Museum Boijmans Van Beuningen nu doet 

met Design Derby: Nederland-België (1815-2015). 

Bij binnenkomst is het even alsof je een stadion 

betreedt; er klinkt gejuich, je loopt langs tribunes 

en er hangen scoreborden. De spanning zit erin, 

wie gaat winnen? Het publiek mag het zeggen, 

geholpen door de voorbeeldige presentatie en 

een aardig boekje om je scores in bij te houden.

Design Derby begint in 1815, vooral om aandacht 

te kunnen schenken aan een fascinerend fenomeen 

dat aan de industriële revolutie voorafging: de 

industrious revolution. De revolutie van de vlijt. 

Het blijkt dat gezinnen ook in het pre-industriële 

tijdperk steeds meer spullen gingen aanschaffen 

die het leven gerieflijker maakten, en dat zij meer 

arbeidsuren gingen maken (door het inschakelen 

van vrouw en kinderen) om zich die spullen te 

kunnen permitteren. Een extra boost gaf de afschaf-

fing van de gilden – in Nederland gebeurde dat 

in 1818. Voor het eerst werd ook voor de anonieme 

markt geproduceerd; vraag creëren door het vari-

eren van producten. Zo ligt er op de tentoonstel-

ling een stapeltje van vijf katoenen werkdoeken 

van Nederlandse makelij met elk een ingeweven 

naam: ‘poetsdoek’, ‘kommendoek’, ‘toiletdoek’, 

‘potdoek’, ‘fonteindoek’. 

In het algemeen zijn Nederland en België in de 

negentiende eeuw goed aan elkaar gewaagd. Beide 

landen maakten mooie én lelijke dingen. Ont- 

werpen deed de maker meestal zelf, steunend op 

BOUWKUNST
Aldo Rossi in het Bonnefanten
Tekeningen van architecten geven hun bedoelin-

gen soms beter weer dan wat ze bouwen. Zoals 

je op schilderijen van elegant geklede vrouwen 

vaak beter kunt zien wat de costumier beoogde 

dan op foto's. Zo zijn de ontwerpen van Aldo 

Rossi (1931-1997) levendiger en dwazer dan zijn 

echte bouwwerken, waaronder zo'n twintig jaar 

geleden het Maastrichtse Bonnefantenmuseum. 

Op de tentoonstelling Het venster van de dichter 

en in het bijbehorende boek kun je zien hoe hij 

tekende, etste, lithografeerde. Een gek, een kind, 

een warhoofd dat huisjes tekent. Dat noemt men 

dan een dichter. Nu ja, als de geest waait vliegt 

dat woordje al vlug mee. Een dichter kan zich 

losdenken van conventies.  

Zijn Bonnefantenmuseum heeft hypnotiserende 

rijen kleine, vierkante ramen, verwant aan de 

lange raampjesgevels van De Chirico. In Rossi's 

tekeningen duiken ook komische figuurtjes op, 

die achter ramen rondwaren of er zich vervelen. 

Ook de architect zelf steekt soms zijn kop om de 

hoek van zijn eigen schetsen.

De tekeningen laten zien hoe Rossi in de gebouwde, 

ontworpen wereld om zich heen grabbelde naar 

wat hem maar van pas kwam, wat vaak tot ko- 

mische, schots en scheve stapelingen leidt. Hij 

had een idee van steden en ontwierp liever stad-

achtige groeisels dan losse gebouwen. Zo kom 

je bij de onoplosbaarheid van het bouwen. Hoe 

het ideaal van de organisch gegroeide oude stad 

te benaderen in nieuwbouw? Hoe oud en nieuw, 

planning en groei te verenigen?  Wim Noordhoek

Zaaloverzicht van Design Derby; t/m 13 september te zien in
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdamw

historische en koloniale stijlen of gewoon gappend 

van de concurrent. Dit alles naar tevredenheid 

van de klant, maar tot ongenoegen van enkele 

spraakmakende critici. Gebrek aan oorspronkelijk-

heid was hun grootste grief. Vele discussies en 

onderwijsideeën later werden tegen 1880 zowel 

in België als Nederland kunstnijverheidsscholen 

opgericht. En nog weer veel later kwamen er spe-

ciale opleidingen voor industriële vormgeving; in 

1950 in Eindhoven, in 1954 in Brussel. 

De omslag die het gerichte designonderwijs te- 

weegbracht is verbluffend. Eerst is daar de Nieuwe 

Kunst of Art Nouveau die het ambachtelijk pro- 

duceren in ere herstelt. En dan is er het moder-

nisme, de beweging die het industrieel ontwer-

pen omarmt en de materiaalkeuze daarop aan- 

past. Het meest sprekende resultaat hiervan 

is nog altijd de zwevende stalenbuisstoel. Het is 

lastig kiezen tussen bijvoorbeeld de typistestoel 

van Gaston Eysselinck uit 1931 (BE) of de stoel 

van Mart Stam uit 1930 (NL), al lijkt de laatste 

mij comfortabeler. De verdere gang door het 

twintigste-eeuws design is er een vol verrassing, 

ontroering en herkenning. Dat er een lange weg 

is afgelegd besef je bij de ultieme eenvoud van de 

brievenbus van Friso Kramer uit 1970. Vergelijk die 

eens met de eerste Nederlandse brievenbus uit 

1850 aan het begin van de tentoonstelling! Alleen 

de donkergroene kleur is hetzelfde gebleven.  

Eveline Koolhaas-Grosfeld

Design Derby: Nederland-België 1815-2015
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
t/m 13 september
www.boijmans.nl

Juul Kraijer, Zonder titel, 2007
t/m 20 september te zien in het Drents Museum, Assen

BOEK
Kunst en politiek
In april 1991 verscheen een Kunstschrift met het 

thema ‘Kunst als oorlogsbuit’, met daarin een 

artikel van Joes Segal over Duitse confiscaties in 

de Tweede Wereldoorlog, getiteld ‘Selectieve kunst-

roof’. Sindsdien heeft het onderwerp hem niet 

losgelaten. In het boek Kunst en politiek. Tussen 

zuiverheid en propaganda (Amsterdam University 

Press, 2015) onderzoekt hij de manieren waarop 

kunst en politiek verstrengeld raken. In krap 140 

pagina’s voert Segal ons mee langs zes grote 

hoofdstukken uit de moderne wereldgeschiedenis. 

Van de Eerste Wereldoorlog via Mexico en China 

tot en met de val van de Sovjet-Unie: stuk voor 

stuk bewijzen de geschiedenissen hoe gecompli-

ceerd en ongrijpbaar en verkleefd de samenhang 

is tussen kunst en politiek. Emil Nolde was de best 

vertegenwoordigde kunstenaar op Hitlers lijst van 

‘entartete’ kunstenaars, maar hij was ook een 

verklaarde nazi en racist, wiens werk door Goeb- 

bels werd verzameld. Diego Rivera was een com- 

munist die zijn diensten verleende aan Ameri-

kaanse industriëlen, die hij vervolgens wel zijn 

eigen heilsboodschap bracht. En Picasso is, ook 

in politieke termen, voor alles uitgemaakt dat 

links en rechts, goed en slecht is.

Segals wandeling door dit wonderland leidt hem 

tot een heldere conclusie: kunst is nooit echt 

immuun voor politiek. De relatie tussen kunst 

en politiek is rommelig, opportunistisch, onvoor-

spelbaar en onbestendig. Er is sprake van gebruik 

en misbruik over en weer. Regimes hanteren 

kunst om hun macht te bestendigen, kunste-

naars gebruiken politieke argumenten om elkaar 

aan de schandpaal te timmeren of zichzelf te 

verheffen. Lees dit boek, en raak overtuigd. Joes 

Segal benoemt die relatie als ‘paradoxaal’, maar 

eigenlijk is dat een te consistent begrip voor 

deze praktijk, die sprekend lijkt op de relatie tus-

sen de kunst en het leven zelf. Daar komt geen 

logica of wiskunde bij kijken.  MH

Aldo Rossi. Het venster van de dichter
Bonnefantenmuseum, Maastricht
t/m 15 november

CULTUURVERSCHILLEN
Republiek der kunsten in het Van 
Abbemuseum 
Wie herinnert zich nog de flamboyante verschijning 

van Jack Lang, de Franse minister van cultuur onder 

François Mitterand? Kwistig strooiend met citaten 

uit het werk van de nieuwe Franse denkers – Bau-

drillard, Lacan en Bourdieu waren nooit veraf – 

hamerde de in maatpak gestoken minister in fraaie 

volzinnen op het belang van de kunst voor de 

(Franse) samenleving. Zonder kunst minder mens, 

mét kunst meer citoyen, luidde de boodschap 

steevast. 

Waar deze eigenzinnige houding toe kan leiden, is 

t/m 4 oktober te zien het Van Abbemuseum, waar 

de tentoonstelling Een republiek der kunsten is in- 

gericht met een selectie van hedendaagse kunst uit 

de Franse regionale collecties. De opstelling laat 

zien wat het belang is van de Fonds Régionaux d’Art 

Contemporain: 23 instellingen hebben vanaf 1982 

de opdracht gekregen om de Fransen in contact te 

brengen met hedendaagse kunst, ‘van Parijs tot 

Corsica en van Metz tot Bordeaux’. De tentoon- 

stelling toont zowel werken van lokale als inter-

nationaal beroemde kunstenaars, van typisch 

postmodern werk tot maatschappijkritische instal-

laties Een aardig essay van kunsthistorica Marga 

van Mechelen in de begeleidende brochure zet de 

FRAC’s in de Franse traditie van de Grote Werken, 

waartoe ook het Centre Pompidou en L’Institut du 

Monde Arabe behoren.  Paul Kempers
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