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AFBEELDING OMSLAG VOORZIJDE

Detail van Frida Kahlo, Diego in mijn 
gedachten (Zelfportret als Tehuana), 1943 

• zie ook afbeelding 17

AFBEELDING OMSLAG ACHTERZIJDE

Bernard Silberstein, Frida schildert haar 
zelfportret terwijl Diego toekijkt, 1940 • 

gelatine zilverdruk, 43,2 x 35,6 cm • The 
Jacques and Natasha Gelman Collection of 

Mexican Art © Courtesy of Throckmorton 
Fine Art, Inc

AFBEELDING OMSLAG BINNENKANT  

Hubert en Jan van Eyck, Adam en Eva, 1432 
• zie ook afbeelding 45

Marina Abramović en Ulay, Imponderabilia, 
1977 • zie ook afbeelding 46

Van werken van beeldende kunstenaars aange-
sloten bij een CISAC-organisatie is het auteurs-

recht geregeld met Pictoright te Amsterdam. 
© c/o Pictoright Amsterdam 2021

Een volmaakte twee-eenheid, zo beschreef  
Marina Abramović haar relatie met Ulay tussen 1975 en 1988.  
De werkelijkheid is zelden zo perfect. Maar onder al het drama  
en de ruis blijft liefde een geweldige motor voor de kunst.
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Van 28 mei t/m 26 september 2021  
toont het Cobra Museum in Amstelveen  
de tentoonstelling Frida Kahlo & Diego 
Rivera: A Love Revolution. Modern Mexican 
masterpieces from the Gelman collection. 
Dit Kunstschrift verschijnt bij die 
tentoonstelling.



1  Robert Delaunay, ca. 
1928 (foto Man Ray)

2  Robert Delaunay

L’Equipe de Cardiff, 1913 
• olieverf op doek, 326 

x 208 cm • Musée d’Art 
Moderne de Paris

3  Sonia Delaunay in 
het appartement van 
de Delaunays op de 
boulevard Malesherbes, 
Parijs, 1924 • Biblio-
thèque nationale de 
France, Parijs

4  Sonia Delaunay  
Rythme, 1938 • olieverf 
op doek, 182 x 149 cm 
• Musée National d’Art 
Moderne (Centre Pompi-
dou), Parijs

Wederkerige kunst Ik nam die dingen toen wel waar, maar mijn 

kinderbrein differentieerde niet tussen de 

krachten achter die wereld die ik zo aantrekkelijk 

vond. Niemand was maker of muze, iedereen 

maakte muziek.

      In het koude oog van de openbaarheid werd 

dat onderscheid natuurlijk wel gemaakt. Zodra 

je je verdiept in de geschiedenis van artistiek 

begaafde echtparen stuit je op de betonnen 

basis waar de ongelijkheid, ook in die vrije, 

artistieke wereld, verbazend lang in gegoten 

bleef. Zelfs als de vrouwelijke wederhelft de 

vrijheid nam om een eigen plaats op te eisen 

als kunstenaar, sprak het tot voor kort vanzelf 

dat zij de tweede viool speelde. Deed ze dat niet 

uit vrije wil, dan hielpen anderen haar om de 

zaak in perspectief te krijgen. ‘Lee Krasner (Mrs. 

Jackson Pollock) takes her husband’s paints and 

enamels and changes his unrestrained, sweeping 

lines into neat little squares and triangles’, 

schreef Gretchen T. Munson in 1949 in een 

bespreking van een tentoonstelling in de Sidney 

Janis Gallery in New York, getiteld Artists. Man 

and Wife. Krasner moet die misselijkmakende 

kenschets hebben geïncasseerd als iets dat ze 

kon verwachten. Het patroon was ingeslepen, 

bij mannen en vrouwen. In de jaren zestig 

werd het implicieter, meer een soort collectief 

geheim, maar voor ambitieuze vrouwelijke 

kunstenaars bleef het nog lang daarna riskant 

om zich te hechten aan een beroemde collega. 

‘Het probleem’, schrijft Whitney Chadwick in 

het boek over dit onderwerp, Significant Others. 

Creativity and Intimate Partnership (1993), ‘is de 

onderliggende aanname dat zij kan worden 

ingepast in de mal die hij heeft ontworpen’. 

Geen van de kunstenaars m/v in dit Kunstschrift 

beantwoordt aan dat beeld, en daarmee demon-

streren ze hoe vertekenend en verwrongen dat is. 

  In de jaren zestig, toen ik klein was, hadden mijn ouders een paar vrienden in de kunst;  

meest echtparen, gezinnen net als wij. Ik kwam daar graag. Je stapte over zo’n drempel en kwam  

in een andere wereld, kleurrijk, avontuurlijk, overladen met interessante dingen om naar te kijken.  

De grapjes, de verhalen, alles was daar anders. 

      Liefde als motor voor kunst, en andersom: ik teken ervoor, nog steeds. Beter gaat het  

niet worden.

      We weten ook: elke werkelijkheid, dus ook deze, is vaak minder paradijselijk dan ze lijkt. 

Wedijver en jaloezie staan klaar in de coulissen om het feestje te bederven. In de werkelijkheid 

van toen werd dat probleem vaak opgelost door de vaste rolverdeling waarbij de man officieel 

kunstenaar was, en de vrouw – ook, maar minder. Ook zij had de kunstacademie bezocht, vaak 

stonden of hingen er ook wat objecten van haar hand. De kunst had hen bijeengebracht, en nu  

was zij degene die de maaltijden kookte, de kinderen kleedde en de contacten onderhield.  

En ook zelf nog kunst maakte soms, tussen al die bedrijven door. 

MARIETTE HAVEMAN
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6  Lee Krasner

Desert Moon, 1955 • 
collage van olieverf en 
papier op doek, 147,3 x 
107,9 cm • Los Angeles 
County Museum of Art

7  Lee Krasner in 1981 
(foto Ernst Haas)

 >>afbeelding op pp. 6-7
8  Niki Saint Phalle en 

Jean Tinguely

Stravinsky fontein, 
1982/1983 • De fontein 
bij het Centre Pompi-
dou in Parijs bestaat 
uit 16 beweegbare en 
waterspuitende sculpturen 
die verwijzen naar de 
belangrijkste composities 
van de Russische compo-
nist. Beide kunstenaars 
hebben hun persoonlijke 
signatuur gezet: Tinguely 
met zijn zwarte, techni-
sche machinesculpturen 
van ijzer en Saint Phalle 
met haar kleurige mythi-
sche figuren.

Het was een cocktail, spannend en explosief. 

Maar wie doorleest en verder kijkt, ziet hoe al 

dat grote drama de dampkring was rondom 

een harde kern van wederzijdse artistieke 

bewondering. Dat element komt tevoorschijn 

in genoteerde uitlatingen over en weer, en ook 

in hun oeuvres, waarin ze elkaar een centrale 

plaats gunden. Wat er zich ook afspeelde in het 

dynamische universum van die twee levens, 

binnen de dampkring draaide de motor van 

de wederkerigheid op volle toeren. De hemel 

op aarde bestaat alleen in de verbeelding van 

kinderen, maar zulke artistieke verbintenissen 

vormen een essentieel bestanddeel onder de 

motorkap van de moderne kunst. 

Mariëtte Haveman is hoofdredacteur van Kunstschrift

hemel hebben gewaand. En achteraf kan een 

kind ook zien hoe irrelevant en plat in zo’n 

omgeving de vraag is naar de rangorde. 

      Op een heel andere manier maar zeker 

zo sterk geldt dat voor de relatie tussen 

het iconische echtpaar uit de moderne 

kunstgeschiedenis. Diego Rivera en Frida 

Kahlo zijn als paar zo fascinerend omdat zij in 

elk opzicht elkaars tegendeel belichamen, als 

verschillende diersoorten in het leven en in de 

kunst [12,13]. Hun relatie was extreem instabiel 

en doortrokken van complicaties, het was een 

vliegwiel dat leek te worden gemotiveerd door 

conflict en verzoening. Ook uiterlijk waren zij 

in dat opzicht een droompaar, de dikke Diego 

en de tengere Kahlo, the beauty and the beast 

van de kunst. Kahlo met haar intens intieme 

schilderijen waarin ze haar eigen pijn en noodlot 

verbeeldde [16,17], Diego met zijn ruige politieke 

muurschilderingen vol Mexicaanse symboliek 

en communisme [14,15]. 

gewerkt bij Robert Delaunay en Sonia Terk: de 

bedachtzame theoreticus en de vrije geest in 

hun gezamenlijke universum van wervelende 

kleur [1-4]. Ook bij hun project werden de twee 

deelnemers lang in een rangorde geplaatst: 

alléén Robert mocht meedoen aan Alfred J. Barrs 

canoniserende tentoonstelling Cubism and Abstract 

Art in 1936 in het Museum of Modern Art in New 

York. Soldaat Sonia werd niet uitgenodigd. Zelf 

zat zij daar niet mee, vermoedelijk kwam het 

niet eens in haar op dat ook zij een uitnodiging 

verdiende, druk als ze het had met haar eigen 

furore maken, vrolijkheid en werveling zaaiend 

op alles wat zich daarvoor leende. 

      Bij dit enorm succesvolle paar is de motor 

achter hun kunst overduidelijk de manier 

waarop zij elkaar over en weer inspireerden. Hun 

Parijse appartement was gevuld met stoffen en 

schermen, schilderijen, geometrisch versierde 

tapijten en flarden dadaïstische poëzie [3]. Een 

kind dat daar binnenstapte moet zich in de 

Hoe weinig het recht doet aan de krachten die 

in het spel zijn tussen creatieve individuen. 

Kunstenaars zijn vaak einzelgängers, maar van 

dichtbij bekeken opereren ze zelden of nooit 

werkelijk alleen. Wederkerigheid is cruciaal in 

de kunst. Tussen vrienden, collega’s, voorgangers, 

tijdelijke bondgenoten. En ook liefdesrelaties 

kunnen een fantastische bron van inspiratie 

vormen. Het is de trage, logge buitenwereld die 

vervolgens aan het rangschikken slaat. Terwijl 

juist hier de werkelijkheid zo enorm veel 

boeiender, complexer en verrassender is.

Kunst in relatie tot liefde manifesteert zich op 

allerlei manieren. Soms is die relatie symbiotisch, 

zoals bij Ulay en Abramović in hun gezamen-

lijke jaren, soms manifesteert de creatieve 

verwantschap zich in een vrolijk en spetterend 

theater van tegendelen, zoals bij Jean Tinguely 

en Niki de Saint Phalle [8]. Op zijn puurst lijkt 

het wederkerige creatieve procedé te hebben 

5  Jackson Pollock en 
Lee Krasner in 

Pollocks atelier op 
Long Island, 1950 

(foto Hans Namuth)

'Kunstenaars zijn vaak einzelgängers,  
maar van dichtbij bekeken opereren  

ze zelden of nooit echt alleen'
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In oktober 1958 ontmoette de jonge Duits-

Bulgaarse kunstenaar Christo Vladimirov 

Javacheff de Franse Jeanne-Claude Denat de 

Guillebon. In de vijftig jaar die volgden, tot aan 

de dood van Jeanne-Claude in 2009, werkte het 

paar samen aan de kolossale inpakkunst waarmee 

zij beroemd werden. Christo begon in 1958 met 

het maken van kleine ingepakte objecten, in het 

voetspoor van de surrealist Man Ray. Volgens het 

in memoriam in The Guardian was het Jeanne-

Claude die Christo overtuigde van het idee van heel 

grote objecten – gebouwen, eilanden en rivieren 

– verpakt in stof. De werkrelatie tussen de twee 

was nagenoeg symbiotisch. Samen ontwikkelden 

ze een plan, hij maakte de ontwerptekeningen [9], 

zij werkte aan de verwezenlijking. De projecten 

werden gefinancierd met de verkoop van de voor-

bereidende schetsen, die vaak heel mooi zijn.  

Een van hun meest betoverende werken was 

het na de dood van Jeanne-Claude gerealiseerde 

Floating Piers in het Lago d'Iseo in Noord-Italië. 

Een wandelpad over het water, bekleed met 

goudgele stof [10]. Bedacht en ontwikkeld door het 

paar in 1970 werd het gerealiseerd in 2016.  

MH

CHRISTO en JEANNE-CLAUDE

9  Christo, Floating Piers 

(Project), 2014 • potlood, 

houtskool en pastel, 35,2 

x 22,2 cm • particuliere 

collectie

>10  De installatie van de 

The Floating Piers door 

Christo en Jeanne-Claude 

was een tijdelijke installatie  

die gedurende 16 dagen, 

van 18 juni tot 3 juli 2016 

in het Lago d'Iseo in  

Lombardije lag.

>11  Jeanne-Claude en 

Christo tijdens de instal-

latie van Wrapped Reichstag, 

Berlijn 1995 

(foto Wolfgang Volz)
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