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Mark Dion, Marine Invertebrates, 2013
t/m 22 juni te zien in het Gemeentemuseum, Den Haag

Installaties

Ingewikkelde beelden in Den Haag
Ingewikkelde beelden noemt het Gemeentemuseum
in Den Haag ze: installaties waarin alles mogelijk is, uit de collectie van het museum zelf. Alles
kan: Karla Black vult zalen met aarde en zeep.
Volg de zoet-frisse geur en je komt terecht bij
Without Wishing, een installatie die voor het eerst
werd getoond op de Biennale van Venetie in 2011.
Er is meer, veel meer, en altijd een beetje onverwacht: perfecte rechthoeken van gespannen
draadjes als een lijntekening in de ruimte van
Fred Sandback. Installaties kunnen werkelijk alles
bevatten. De expositie Ingewikkelde beelden lijkt
wel een chaotische Wunderkammer vol zonderlinge spullen die weinig met elkaar te maken
hebben.
Af en toe wordt er een speelse uitstap gemaakt.
Oannes van Odilon Redon hangt er aan de muur,
al is dat schilderij uit 1905 met de beste wil van
de wereld geen installatie te noemen. En toch,
deze geschilderde mythologische geestverschijning met een slangenlichaam, zwevend in het
blauwe zwerk, sluit naadloos aan bij de verzameling anamorfe, vrolijk gekleurde plastic spullen die de Amerikaanse kunstenaar Mark Dion
in een toonkast bijeen heeft gebracht (Marine
Invertebrates, 2013). Deze visuele dialoog is gebaseerd op het feit dat Dions artefacten ruggengraatloos zijn, net als Redons mythologische
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slangengod. Maar verder ontbreekt elke connectie met de verzameling van Dion, die vooral de
behoefte om de wereld te ordenen en te doorgronden op de hak neemt met zijn felgekleurde,
synthetische rommel: seksspeeltjes, dildo’s en
massageballen.
Deze expositie gaat vooral over vorm. Met de
uitstalling van veelal recente aankopen wil het
museum laten zien hoe divers installatiekunst kan
zijn: van documentatie, collages en bouwsels
tot zalen gevuld met aarde. Een van de relatief
oudere kunstwerken is van Donald Judd. Hij
stond aan het begin van het minimalisme en
de begindagen van de installatiekunst in de
jaren zestig. Zijn aluminium muurobjecten uit
1990 zijn koud, glanzend en industrieel geproduceerd. Zakelijk. Reproduceerbaar. En laat nu
juist de jonge kunstenaar David Jablonowski (1982)
gefascineerd zijn door reproductiemethodes die
ook weer onderhevig zijn aan tijd en veranderende
technieken. Zijn installatie Tchogha Zanbil (Port)
condenseert de monumentale essentie van een
tempel uit Mesopotamië, in enorme gipsen
afgietsels van een boek, in foto en film. Het
monument is gestolde informatie geworden, een
indirecte afgeleide van de werkelijke wereld.
Reproduceerbaar, maar onvolledig. Dat onvolledige biedt de ruimte voor Jablonowski’s ongrijpbare spel van bijna abstracte vormen, die stevig
contrasteren met de hoekige en robuuste arte-

facten van Judd. Die zijn niets anders dan zichzelf. Zulke combinaties brengen de verzameling
op spanning. En dat is wel nodig ook. Want
omdat is gekozen voor een verschijningsvorm
(de installatie) als gemene deler, blijft de tentoonstelling haperen bij de hoeveelheid aan
verschijningsvormen. Wat de kunst wil betekenen, blijft ondergeschikt. Het is natuurlijk goed
om als museum een greep in het eigen depot
te doen en exposities te maken die de aandacht
vestigen op de collectie. Maar doe dat met een
achterliggend plan in gedachten en leg de keuzes uit aan het publiek. Nu is de tentoonstelling
vooral een les over de weidsheid van mogelijkheden, onderbroken door een vrij terloopse en
soms briljante combinatie van kunstwerken. Te
terloops, met als resultaat dat de tentoonstelling vooral de zintuigen prikkelt – kijk naar die
vorm, ruik die zeep – maar de hersenen verder
ongemoeid laat. Machteld Leij
Ingewikkelde beelden
Gemeentemuseum Den Haag
t/m 22 juni
www.gemeentemuseum.nl
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Zurbarán in Brussel
Over de vraag in hoeverre kunstwerken wankele
categorieën als ‘de geest van de tijd’ of ‘de geest
van de maatschappij’ weerspiegelen, valt te twisten. Persoonlijk ben ik er vrij zeker van dat heel
wat voorstellingen geen enkel verband houden
met zich gelijktijdig voordoende maatschappelijke verschijnselen of met contemporaine denkbeelden. Maar soms is dat wel degelijk het geval
en breken bepaalde denkbeelden of eigenaardigheden dermate krachtig door artistiek vormgegeven materie heen dat je wel moet erkennen
dat het hier een uitzondering betreft. Zo is het
evident dat de kunst van Francisco de Zurbarán,
de Spaanse schilder van wie nu ruim vijftig schilderijen worden geëxposeerd in het Paleis voor
Schone Kunsten te Brussel, een uitgesproken
contrareformatorisch karakter draagt. Achter zijn
iconografie schemert onmiskenbaar de dwingende
mentaliteit van het Concilie van Trente.

Francisco de Zurbarán, De heilige Casilda, ca 1635
t/m 25 mei te zien in Bozar, Brussel

De Katholieke Kerk was in het zeventiende-eeuwse
Spanje uitermate machtig. Haar rechtbank, de
Inquisitie, was in werkelijkheid minder grappig
dan in de beroemde sketch van Monty Python.
Wie verdacht werd van dissidente overtuigingen
kon in een auto-da-fé terechtkomen, een religieuze plechtigheid waarvan ketterverbranding
een geliefd onderdeel vormde. Er zijn prenten
en schilderijen van gemaakt, zij het niet door
Zurbarán. Hoewel er de nodige afstand bestond
tussen zijn godvrezende voorstellingswereld en
de wereld van de hooggeplaatste zeloten die
andersdenkenden de vuurdood instuurden, is het
goed te bedenken dat ze uiteindelijk twee takken
van dezelfde boom waren.
Zurbarán riep vooral een beeld op van intense
vroomheid, met biddende monniken, lieflijke
madonna’s, aandoenlijke jezuskinderen en devote
heiligen. Devotie laat zich moeilijk in hoeveelheid
meten, maar zo doorvoeld en zo verstild gericht
op het hogere was zelfs de kunst uit het land van
Rubens niet. Visioen en extase, lijden en medelijden, mirakel en mystiek, en niet in de laatste
plaats het cruciale dogma van Maria’s onbevlekte
ontvangenis waren bij Zurbarán steeds terugkerende
thema’s – veelal in opdracht geschilderd van
kerken en kloosters. Over hoe we zijn voorstellingen precies moeten begrijpen, als eenvoudig,
wars van intellectualisme, of juist als gelaagd en
intellectueel complex, verschillen specialisten van
mening, zoals blijkt uit twee elkaar tegensprekende
essays in de fraaie catalogus.

Zurbaráns dienstbaarheid aan de contrareformatorische normen stond geheel los van zijn grote
artistieke kwaliteiten. Behalve een genuanceerd
en vrij gevoel voor compositie had hij een prachtig palet en kon hij wonderen verrichten met zijn
penselen. Alleen al de wijze waarop hij de structuur van textiel wist uit te drukken, of het nu om
een groot wit habijt met beschaduwde plooien
ging of om een kleurrijk opgesmukt gewaad, zoals
bij sommige vrouwelijke heiligen, het is allemaal
even doeltreffend gedaan. Zurbarán moet genoegen hebben beleefd aan het weergeven van stof
en stoffelijkheid, in samenhang met al het geestelijke dat hij nastreefde. Ook zijn quasi-eenvoudige
stillevens met kruiken en potjes getuigen van
een meesterlijk talent voor stofuitdrukking. Ze
worden wel in verband gebracht met een uitspraak
van de mystica Theresia van Avila: dat God ‘zelfs
tussen de kookpotten’ te vinden is.
Taboe-thematiek bestond ook. Aan het weergeven
van vrouwelijk naakt heeft Zurbarán zich nooit
gewaagd. Dat was destijds, met de moraalpolitie
om de hoek, ook niet zonder risico. Hoewel zijn
collega Velázquez zich wél enkele malen aan het
uitbeelden van naaktfiguren (met name Venus)
heeft bezondigd, ondanks het feit dat zijn machtige schoonvader en leermeester Francisco Pacheco
in dienst was van de Inquisitie.
Zurbarán is voornamelijk actief geweest in Sevilla
en Madrid. Zijn mooiste schilderijen ontstonden
wanneer hij geheel alleen de penselen hanteerde.
Maar hij werkte eveneens met assistenten. Die
waren hard nodig bij de meer routinematige productie van de vele werken, waaronder replieken,
bestemd voor export naar de Spaanse gebieden
overzee. Ook kolonisten, missionarissen en gekerstende indianen bleken grote behoefte te hebben aan in verf vertaalde dogma’s en wonderen.

China en Japan. Onder hoge kokospalmen verkopen
ze hun waren in stalletjes, op matjes op de grond
en in scheepjes. Sommigen slenteren gewoon
rond, dat zijn de Europeanen gevolgd door hun
slaven. De maker van dit schilderij, dat tegenwoordig eigendom is van het Rijksmuseum, is Andries
Beeckman, van wie verder nauwelijks werk bekend
is. Zijn gezicht op Batavia komt daarentegen voor
in vrijwel elk boek dat aan de VOC is gewijd. Het
is dan ook, naast een handjevol portretten, wat
havengezichten en enkele VOC-retourschepen,
een van de schaarse zeventiende-eeuwse geschilderde herinneringen aan de VOC.
Aan Andries Beeckman is nu een geslaagde expositie gewijd in de Kunsthal Rotterdam. Over de
schilder is de laatste tijd meer informatie boven
water gekomen. Zo’n twintig jaar geleden werd in
Parijs een serie etnografische types van zijn hand
ontdekt en een werkgroep kunsthistorici van de
Radboud Universiteit Nijmegen, die onderzoek
naar Beeckman deed, vond behalve biografisch
materiaal nog een kopie van die serie.
Beeckman (1628-1664) vertrok op zijn 24ste jaar
naar Batavia in de rang van soldaat. Vermoedelijk
heeft hij gediend in Batavia, in Japan, op Madagascar en op Kaap de Goede Hoop. In de paar
jaren in de Oost heeft hij de vele bevolkingstypes
en verder een aantal dieren bestudeerd en geschetst.
Dat resulteerde in een reeks waterverftekeningen.
Zo zien we op bladen van ongeveer 30 bij 20 cm
Javanen, Ambonezen, Chinezen, Japanners, mes-

Eddy de Jongh

Francisco de Zurbarán. Meester uit de Spaanse
Gouden Eeuw
Paleis voor Schone Kunsten (Bozar), Brussel
t/m 25 mei
www.bozar.be

Tekeningen

Andries Beeckman in de Kunsthal
Twee eeuwen lang hing in de bewindhebberszaal
van het Oost-Indisch Huis in Amsterdam een
groot geschilderd gezicht op de vismarkt in
Batavia omstreeks 1660. Een levendige voorstelling met tientallen gedetailleerd weergegeven
etnische types uit de Indonesische archipel, uit

Andries Beeckman, Ambonese dansende krijger,
1658-1664; t/m 11 mei te zien in de Kunsthal
Rotterdam
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tiezen, khoikhoi, Mardijkers (vrijgelaten slaven
die christen waren geworden) en verder gekko’s,
een zeeboe, vlinders en vissen. Hij verwerkte de
afgebeelde mensen in het grote schilderij dat hij
na terugkeer in opdracht van de VOC-directie
maakte.
Beeckman gaf de mensen wat stijf en anatomisch
niet helemaal correct weer. Daar staat zijn grote
aandacht tegenover voor gelaatstrekken, kleding
en attributen – wapens, koopwaar en de verpakking daarvan, parasols, wandelstokken en waaiers.
Ze zijn gebaseerd op directe waarnemingen en
dat soort afbeeldingen zijn schaars. Zijn serie
moet behoorlijk populair zijn geweest. Er circuleerden diverse kopieën en varianten. Ze passen
in een nog maar nauwelijks bestudeerde traditie
van verwante reeksen van andere kunstenaars die
behalve in Azië ook in Afrika en Amerika hebben
gewerkt. De voorstelling daarvan diende vaak
als voorbeeld voor prenten die de reisbeschrijvingen en landkaarten uit die tijd illustreerden.
Opvallend daarbij is dat de graveurs afweken van
het voorbeeld. Ze pasten de houding aan de
Europese smaak aan, idealiseerden de lichamen
en neutraliseerden de gelaatstrekken.
De mooi verzorgde catalogus gaat na enkele informatieve inleidende hoofdstukken uitvoerig in op
de afzonderlijke aquarellen van Andries Beeckman
(35 van mensen en 22 van dieren).
Roelof van Gelder

Menno Jonker e.a. (red.)
Van velerlei pluimage. Zeventiende-eeuwse waterverftekeningen van Andries Beeckman
Vantilt (Nijmegen) 2014
224 blz. 24,95 euro
De tentoonstelling in de Kunsthal duurt tot 11 mei

beeldhouwkunst

George Minne en Nick Ervinck in
Scheveningen
Soms is een duo-presentatie raak. Ze werpt nieuw
licht op onafhankelijke werken, laat kwaliteiten uitkomen die eerder niet opvielen, doet je scherper
kijken. En soms is een duo-presentatie als die van
George Minne (1866-1941) en Nick Ervinck (1981).
Eerst Minne. Hij was een Vlaamse beeldhouwer,
opgeleid en gevestigd in Gent en maakte deel uit
van de eerste generatie kunstenaars die zich vestigden in het dorpje Sint-Martens-Latem. Hij was
ook een uitstekend tekenaar en schilder. Zijn leven
was pittig. Wilt u een voorbeeld van een pittig
leven – Minne leed het. Acht kinderen, geen cent
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Jeff Wall in het Stedelijk Museum

Zaaloverzicht met werk van George Minne en Nick Ervinck
t/m 1 juni te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen

te makken, beroerde kritieken enzovoort. Pas na
1900, toen hij de Belgische alleskunner Henry
Van de Velde had leren kennen en ging produceren voor de Duitse markt, nam zijn welstand toe.
Tegenwoordig vind je zijn werk in Nederlandse
collecties als het Kröller-Müller en Boijmans en
wordt hij genoemd in het rijtje Rodin, Brancusi,
Moore, gepatenteerde voortrekkers, niet weg te
denken uit de moderne beeldhouwkunst.
Mij lijkt dat terecht. Minne was een authentieke
en vernieuwingsgezinde kunstenaar. Hij week af
van wat ik voor het gemak maar even noem het
beeldhouwen met de Franse slag, dat brave en
klassiek poezelige, en gaf zijn werk kwaliteiten die
we nu vooral associëren met het expressionisme:
pathos, overdrijving, exaltatie, soms tegen het
karikaturale aan. Minnes beelden zijn langgerekt
als de figuren op gotische retabels, of beter nog,
de schilderijen van El Greco, en ogen alsof ze
gebukt gaan onder een loden last. Ze zijn als
acteurs in een stomme film. Hun gevoelsleven
laat weinig te raden over. Zij hadden grote invloed,
onder meer op Klimt en Kokoschka.
In Beelden aan Zee staan er nu een stuk of twintig,
voornamelijk bronzen. Knappe dingen. Eentje
hield me langer bezig dan de rest. Het is zo’n
typische Minne: een jongeman met stakerige
ledematen. De kuiltjes aan weerszijden van de
billen zijn geboetseerd tussen de duim en wijsvinger van een reus. Je neemt het makkelijk voor
gegeven, zo’n spillepoot, tot je je het vakmanschap voorstelt dat vereist is om te voorkomen
dat dergelijke vertekeningen er lachwekkend
uitzien. Dat het oogt of de jongeman in kwestie
aan een botvergroeiing leidt of een waterhoofd
heeft. Minne had dat vakmanschap. Zijn figuren
zijn geloofwaardig ondanks de vervormingen.

Hier worden zij gekoppeld aan werk van Nick
Ervinck, en dat is curieus. Ervinck, die werkt met
computer en 3d-printer – het beeldhouwen van
de toekomst, wie weet – maakt mooie, kleurrijke
objecten van kunststof die in hun voortwoekerende grilligheid wel wat hebben van koraal. Deze
‘kronkels’ en ‘hybride, samengesmolten associaties’ zouden volgens het museum net zo ‘plantaardig’ zijn als Minnes ‘jongenslichamen’. Goedbedoeld, ongetwijfeld, en wie maar lang genoeg
kijkt vindt altijd wel een gelijkenis – het zijn driedimensionale dingen, er zijn open en gesloten
vormen, het heeft iets maniëristisch – maar mij
trof deze koppeling als een tikje gratuit. Werken
naar de menselijke figuur is wezenlijk anders dan
het maken van abstracte, organische vormen.
We zijn mensen, we zijn getraind om mensen
te lezen, doen niets anders; kloppen ze niet dan
slaan we direct aan. Naar een abstracte sculptuur
kijken we met veel meer afstand. Bovendien ben
ik er allesbehalve van overtuigd dat de ‘kronkels’
en ‘hybride samengesmolten associaties’ (wat
zijn dat überhaupt?) voor George Minne een doel
op zich waren. Mij lijken ze eerder instrumenteel
in het verbeelden van allerlei onstoffelijke noties:
het eerder genoemde pathos, ernst, verdriet,
extase, dramatiek etcetera. Wat hem tot een
wezenlijk andere beeldhouwer dan Ervinck maakt.
Waar natuurlijk niets mis mee is. Maar wat best
opgemerkt mag worden. Stefan Kuiper
George Minne & Nick Ervinck
Museum Beelden aan Zee, Scheveningen
t/m 1 juni
www.beeldenaanzee. nl

Jeff Wall: tableaux pictures photographs 1996-2013
is de eerste grote fototentoonstelling sinds de
heropening van het Stedelijk in Amsterdam. Een
begrijpelijke keuze, Jeff Wall (1946). Onder kunstenaars en kunstliefhebbers is hij een geliefd
fotograaf en oude bekende, maar bij het bredere
publiek misschien wat minder bekend.
Tableaux pictures verwijst naar de bijzondere
manier van presenteren die in deze tentoonstelling centraal staat. De gigantische foto’s
worden ons toevertrouwd in lichtbakken, maar
ook als zilvergelatinedruk in verschillende formaten, ontstaan in de ouderwetse donkere
kamer. Deze uiteenlopende vormen van presentatie hangen zij aan zij en gaan een intrigerende
relatie met elkaar aan.
De Canadese fotograaf was een van de eersten
die, in het midden van de jaren zeventig, de
grote schaal in de fotografie introduceerde, in
monumentale lichtbakken die voorheen alleen
in de reclame-industrie werden gebruikt. Het
effect daarvan was indertijd heel controversieel,
en is nog steeds opzienbarend, maar ik geloof
niet dat Wall die vorm alleen maar gebruikte om
te provoceren, of te imponeren. Doordat de foto,
ofwel kleurendia, van achteren wordt belicht,
ontstaat bij de kijker onwillekeurig het idee van
een raam. Een venster waardoor we plakken
werkelijkheid zien, die bij nader inzien heel zorgvuldig zijn geregisseerd en geënsceneerd.
Dat spel met venster en voorstelling is kenmerkend voor het oeuvre van Wall. Veel van zijn
foto’s komen voort uit een gebeurtenis waarvan
hijzelf getuige was, maar die hij pas vastlegde
toen de gebeurtenis zich had vertaald tot een
herinnering. Hij ensceneert zo’n herinnering
tot een beeld, waarbij ieder detail is uitgedacht,
net zo lang tot het volkomen overtuigend werkt
als een achteloos gefotografeerd stukje werkelijkheid.
Dit is een van een de cinematografische methodes
waar Wall gebruik van maakt. Het meest fascinerend vind ik de documentaire, bijna kiekjesachtige factor in foto’s die zich tegelijk laten
interpreteren als allegorische voorstellingen.
Sommige van zijn foto’s hebben daarbij iets
schilderachtigs, pittoresks, vol achteloze verwijzingen naar de kunstgeschiedenis. Het is de
manier waarop Wall onze visuele verwachting
prikkelt en uitdaagt en op z’n kop zet, telkens
weer, waarbij de eeuwige thematiek rondom
fantasie en realiteit de regie bepaalt.
Vanwege de gekozen tijdsspanne, 1996-2013,

Zaaloverzicht met werk van Jeff Wall
t/m 3 augustus te zien in het Stedelijk Museum, Amsterdam

moest een van zijn bekendste werken, A sudden
gust of wind (after Hokusai) uit 1993 ontbreken
in het Stedelijk. Misschien vond hij zelf dat
oudere werk te expliciet, te didactisch, en misschien ook te vaak gepubliceerd. Toch is het
jammer, omdat het zo’n prachtig voorbeeld
is van precies die perfecte vervlechting van
schijnbaar toeval en een kunsthistorisch beeld
dat al op ons netvlies stond.
In het Stedelijk is vooral recent werk te zien,
waaronder het niet eerder getoonde tweeluik
Summer afternoons (2013). Als introductie op
het werk van Wall is deze tentoonstelling daardoor wat minder geschikt, dat moet gezegd.
Ben je nog niet bekend met zijn werk, dan is
het zinvol om je vooraf even te verdiepen in
zijn oeuvre, inclusief het vroegere werk. Desondanks is het zeer de moeite waard om te
gaan kijken, je te laten meeslepen door Walls
droomachtige verbeelding, en je te verwonderen over de mogelijkheden van de fotografische verbeelding. David Gomez

de theaterman die zijn eigen melancholieke
voorstellingen steeds weer beentje licht. Multimediaal: van schilderijen en tekeningen tot filmprojecties met een stokoude 35mm projector,
maquettes en kijkdoosachtige bouwsels. Hij
maakt geen afgeronde verhalen, al zitten ze vol
met (in zijn woorden) insinuaties en suggesties.
Wat moet je als bezoeker met kledingstukken
als het houten meisjesrokje in Wooden skirt of
zijn al jaren in vele vormen terugkerende House
of opportunity, steeds hetzelfde onbestaanbare
appartementengebouw in de vorm van een
boerderij, vaak omringd door minuscule verbaasde toeschouwers?
De Gentenaar Borremans (1963) begon pas
eind jaren negentig te exposeren. In 2004 brak
hij door en nu exposeert hij overal ter wereld en
hebben grote Amerikaanse musea zijn werk
in hun collectie. Hij begon als graficus en fotograaf. Tekenen deed hij altijd al, bij wijze van
dagboek. Zijn figuren lijken vaak intens verzonken in bezigheden en gedachten die ons ontgaan.

Jeff Wall: tableaux pictures photographs 1996-2013
Stedelijk Museum Amsterdam
t/m 3 augustus
www.stedelijkmuseum.nl

As sweet as it gets kent twee delen: een opening
met veel recent schilderwerk – grote doeken –
en een afsluiting met zijn ideeën op papier, film
en doek. Soms met de aantekeningen in potlood erbij. De film The weight (2012), met een
almaar ronddraaiend ‘half’ meisje in een plooirokje, heeft hij tot kernstuk van deze tentoonstelling gemaakt. Ze is er, levend op film, geschilderd in gouache en in olieverf – dan als Automat, met duidelijk zichtbaar elektrisch snoer –
en in een zwartwitte film die laat zien hoe het
levende schilderij bij haar onderrand wordt opgetild en verplaatst. Borremans is een ‘meester

SOLO

Michaël Borremans in Bozar
De Belgische schilder, filmer en tekenaar Michaël
Borremans heeft in het Brusselse Bozar zijn eerste
grote overzicht met As sweet as it gets. In de titel
zit meteen de ironische ernst van zijn werk.
‘It’ is de voorstelling die hij geeft. Borremans,
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Michaël Borremans, Automat (I), 2008
t/m 3 augustus te zien in Bozar, Brussel

van de halffiguren’, onderlijven verdwijnen bij
hem nogal eens.
Wat ook weerkeert zijn de heel kleine figuurtjes.
Borremans moet in zijn jeugd met schaalmodellen hebben gespeeld die hem nooit hebben verlaten. Het merk Faller – miniatuurboompjes,
huisjes etcetera – duikt op. Zelf hecht hij het
meest aan grote doeken, zijn nieuwste werk.
Hij zei in Brussel zelfs: ‘Wie het tweede deel
mooier vindt ga ik fysiek te lijf.’
Zijn figuren zijn bedachte personages in voorstellingen van een poppenspeler. Vaak half
gekleed, op de rug gezien. Ze hebben geen ziel,
zegt hij. Soms krijgen ze – de lijmnaad in The
false head (2013) is duidelijk zichtbaar – zelfs
een ander hoofd opgezet. Dat idee kwam van
de Barbiepop van zijn dochter, waarvan het
hoofd ook los kon. Theater brengt verkleden
mee, maskerades zoals de raadselachtige
androgyne figuur in roze jurk met het zwartgeschminkte hoofd op het affiche. Geen sekse,
geen gezicht.
As sweet as it gets verraadt de pogingen tot zelfbegoocheling van een klein jongetje. Maar hoever
kom je met een voorstelling voor jou alleen? Zou
Borremans daarom zo lang – tot na zijn dertigste
– hebben gewacht met schilderen?
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Er staat een vrouw met ontbloot bovenlijf. Ze
draagt een broek. Het haar, toegebonden in een
staartje, wordt opgetild door een rood koord,
waarvan het uiteinde voor haar voeten ligt. Haar
rechterteen wijst omhoog, de linkervoet rust op
een wit lapje, dat gescheurd lijkt uit de lap stof
die ze in haar rechterhand houdt. Links is een
deel van een wastafel te zien. Ze heeft de ogen
gesloten, alsof ze wacht tot ze aan haar haren
wordt opgehesen. Onmogelijk. Het is alles begoocheling. Al heeft het de benauwende schijn
van een executie. Wim Noordhoek

werk, een paar heel mooie stukken moest laten
passeren: de slapende vrouw onder een geruite
deken, een gezicht op de Pont-Neuf, de Loge,
die wij gebruikten op het omslag van ons Kunstschrift uit 2007 (uitverkocht). Daar tegenover
staat de schitterende collectie houtsneden die
het Van Gogh bezit en in volle glorie toont. Die
houtsneden laten veel zien van de artistieke en
misschien ook (al kom je daar nooit achter) de
menselijke persoonlijkheid van deze gecompliceerde eigenheimer: zijn fantastische gevoel
voor vlakverdeling, vorm en slagschaduw, zijn
gelaagde vertelkunst en ook zijn kijk op het leven:
altijd met een scheef oog, broeierig, wantrouwig
tegenover uiterlijke schijn, misogyn zoals heel
veel mannelijke kunstenaars in die tijd. Voor
Vallotton zat het leven vol valkuilen, en die
toonde hij graag in zijn kunst. De huiskamer
vol spulletjes, kleur en licht maar ook met de
sfeer van een gestoffeerde gevangenis: achter
de tikkende pendule en onder de ritselende
japonnen loert de dood. Zijn landschappen,
soms lieflijk maar ook bijna altijd met een dreiging die doet denken aan zijn Belgische collega
Spilliaert, vol slagschaduw en golvingen die elk
moment in beweging kunnen komen.
Het vreemdst en moeilijkst zijn de naakten, die
het Van Gogh nogal veel ruimte geeft, met het
argument van compleetheid. Het zou kunnen
dat Vallotton met die ongemakkelijke naakten
aansluiting zocht bij de traditie, zoals ook zijn
tijdgenoot Maurice Denis dat deed, met vergelijkbare gestileerde odalisken. Maar waar die
van Denis aandoenlijk suikerroze zijn, hebben
Vallottons gladde diervrouwen een seksuele
lading die ook weer een bijzonder licht werpt
op die schijnbaar zo preutse tijd.
Ik vind de oververtegenwoordiging van die
naakten een beetje jammer, immers, een kunstenaar is zo goed als zijn beste werk, waarvan

Michaël Borremans. As sweet as it gets
Paleis voor Schone Kunsten (Bozar), Brussel
t/m 3 augustus
www. bozar.be

SOLO

Vallotton in het Van Gogh Museum
De tentoonstelling Félix Vallotton. Het vuur onder
het ijs toont een selectie van ongeveer de helft
van de 112 schilderijen die in 2013 te zien waren
in het Grand Palais in Parijs. Een troost voor hen
die daar al waren gaan kijken is dat de tentoonstelling in het Van Gogh Museum, naast prachtig

Félix Vallotton, De gezondheid van de ander
(Intimités IX),1898; t/m 1 juni te zien in het Van Gogh
Museum, Amsterdam

bovendien maar een bescheiden deel op deze
tentoonstelling te zien is. Maar dat zijn keuzes.

MEER KEUS

Mariëtte Haveman

Bij de opening van de tentoonstelling in het
Allard Pierson Museum, begin februari, vroeg
de conservator zich nog bezorgd af of er wel
belangstelling zou zijn voor de archeologische
vondsten van dat verre schiereiland in de Zwarte
Zee. Nog geen maand later wist iedereen van
het bestaan van de Krim en zijn roerige geschiedenis.
De tentoonstelling (t/m 18 mei) beperkt zich
tot de periode van losweg drie eeuwen voor en
drie eeuwen na Christus, toen de Krim ook al
een kruispunt was waar culturen samenklonterden: Grieken, Scythen, Sarmaten, Hunnen,
Romeinen en Germanen. Bovendien was het
een handelsplaats voor goederen uit het Verre
Oosten. De neerslag daarvan is teruggevonden
in rijke graven, waarvan in het museum twee
reconstructies zijn te zien, met verfijnde gouden
sieraden en wapenrustingen. Een bijzondere
vondst deden de archeologen in een vrouwengraf uit de eerste eeuw na Christus. Daar troffen
ze een Chinees, sierlijk gedecoreerd lakkistje aan,
weliswaar geheel uit elkaar gevallen maar toch
herkenbaar genoeg om het door een Japanse
lakmeester te laten recontrueren.
Met dit cosmeticadoosje sluit de tentoonstelling
in het Allard Pierson Museum wonderwel aan bij
Expeditie Zijderoute, een indrukwekkend vertoon
van eeuwenoude cultuuruitwisselingen langs de
meer dan 1700 kilometer lange handelsroute
van China naar het Westen, te zien in de Hermitage Amsterdam (t/m 5 september). Hier is
een veel grotere verscheidenheid aan vondsten
bijeengebracht, verdeeld over de vele pleisterplaatsen langs de handelsroute, met als topstuk
een negen meter lange muurschildering uit de
achtste eeuw. In de Hermitage wordt de Krim
niet aangedaan. Annemiek Overbeek

De Krim en verder

Félix Vallotton. Het vuur onder het ijs
Van Gogh Museum, Amsterdam
t/m 1 juni
www.vangoghmuseum.nl

BOEK

Henri de Haas
De kunstenaar Henri de Haas (Amsterdam,
1937) heeft in zijn leven niet stilgezeten. Hij
was grafisch ontwerper, schilder, beeldhouwer,
ruimtelijk vormgever, kunstdocent, muziekmaker, lid van een theatergroep en, niet in de
laatste plaats, verzamelaar. De afgelopen vijf
jaar heeft hij een deel van zijn activiteiten, of
liever de resultaten daarvan, gedocumenteerd
in drie mooi uitgegeven boeken: Boven de stad
(2008), Gevonden voorwerpen (2011) en, recent,
Uitgeknipt Ingelijst (2013). Vooral het eerste boek
was een verrassing. Het bevatte een keuze uit
de aquarellen die De Haas vanaf de jaren vijftig
heeft gemaakt. Nu wordt de aquarel in de kunstwereld ietwat schuins bekeken, omdat het het
favoriete medium van de amateur is. Wie, ongetraind, een landschapje of stilleven in olieverf
opzet, loopt binnen de kortste keren vast in modder. De aquarel daarentegen, door het niet-dekkende karakter van de (water)verf, blijft min of
meer transparant. Het ‘lijkt’ al gauw wat, zeker
als de maker zich beperkt tot een klein formaat.
Dat De Haas allerminst een amateur is, blijkt
alleen al uit het feit dat hij grote formaten aandurft: 120 x 150 centimeter – fors voor een aquarel – is geen uitzondering. En ook het, nu ja,
waterige dat de amateuraquarel aankleeft en zo
vaak tot slappe kleuren en weke vormen leidt,
ontbreekt bij hem.
De beelden die De Haas creëert, zijn min of
meer intuïtief ontstaan. Ze zijn niet-realistisch,
al bevatten ze doorgaans figuratieve elementen.
Kennelijk gaat hij uit van een omgeving, stemming of herinnering, waar ter wereld ook, die
hem de eerste penseelstreken ingeeft, waarna
het onbewuste de hand verder stuurt en, tot
verbazing van degene die aan die hand vastzit,
een beeld te voorschijn haalt. De titel die de
maker ten slotte toevoegt, dient om de kijker
een handreiking te geven. Of juist niet: er mag
wat te raden overblijven.
De foto’s in Gevonden voorwerpen, equivalent
van het Franse ‘objets trouvés’, waren een soort

Henri de Haas, Nagelbijten,2002
afgebeeld in Boven de stad, Leerdam 2008

concretisering van De Haas’ werkwijze. Op zijn
omzwervingen stuitte hij niet alleen op beelden,
maar ook op ‘dingen’: voorwerpen die, los van
hun oorspronkelijke functie, een eigen esthetische of dramatische zeggingskracht hadden.
De houten mal van een hoedenmaker, een door
onbekende inwerking (mens of natuur?) besneden steen, een pop in een netje. Ze zijn geen
kunst, want niet met een artistieke intentie gemaakt, maar door ze te isoleren gaf de vinder
hun een geheimzinnig tweede leven.
In Uitgeknipt Ingelijst, zijn laatste boek, heeft De
Haas dit principe op zijn eigen werk proberen
toe te passen. Hij nam zijn oude aquarellen ter
hand en door daar met passepartouts overheen
te schuiven, dekte hij bepaalde delen af en bracht
andere prominent naar voren. De zo verkregen
nieuwe beelden fotografeerde hij. Levert dat ook
nieuwe kunstwerken op? Ja en nee. Elementen
die op een bepaald blad een bepaalde functie
hadden, moeten het nu zelfstandig redden.
En – kunnen dat meestal niet. Ze worden puur
decoratief. Om ze toch een verankering te geven,
zijn ze van sprekende titels voorzien. Maar in
dit geval helpt dat niet: de titels, hoe fraai ook,
zijn inwisselbaar als de beelden zelf (idem). Geen
tweede leven dit keer. Toch is het een interessant experiment, dat vragen opwerpt over de
betrekkingen tussen teken en betekenis, betekenis en betekenisloosheid. Niet onbetekenend
dus. Hans W. Bakx
Henri de Haas
Boven de stad (alleen nog antiquarisch verkrijgbaar); Gevonden voorwerpen (Nymfaeum Pers,
Leerdam); Uitgeknipt Ingelijst (Nymfaeum Pers,
Leerdam

Een miniatuur Scythische wagen, gevonden in een kindergraf,
tweede eeuw na Chr.; t/m 18 mei te zien in het
Allard Pierson Museum, Amsterdam
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