Het werk ‘Monochrome
(Grey)’ van Anish Kapoor
hangt ‘ruggetje, ruggetje’
met de ‘Zonnebloemen’
van Van Gogh.
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Kijk en
vergelijk

Het is een trend: hedendaagse werken
tentoonstellen naast kunst waarop ze direct of
indirect geïnspireerd zijn. Het kan niet anders
of die ‘ontmoetingen’ tussen oude en nieuwe
kunst botsen soms. Door Evelien Lindeboom
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rote, gebogen
vormen en holtes
met een glad,
spiegelend of juist
ruw oppervlak.
De kunstwerken
van Anish Kapoor zijn overal. Ook
kunstliefhebbers die geen ‘white
cubes’ bezoeken, komen zijn werk
vaak tegen. Misschien zagen ze
het deze zomer wel bij hun bezoek
aan het Paleis van Versailles. Of
ze kwamen het tegen in het Van
Gogh Museum, waar hedendaagse
kunstenaars zich voor de expositie
‘When I give, I give myself’ laten
inspireren door Van Goghs brieven.
En vanaf eind november hangt
Kapoors werk in het Rijksmuseum,
tegenover onder meer Het Joodse
Bruidje van Rembrandt.
Oud naast nieuw, het is een
trend. Ook Museum de Fundatie in
Zwolle en Rijksmuseum Twenthe
in Enschede combineren in de
expositie ‘Gevaar & Schoonheid,

Het enorme kunstwerk ‘Dirty
corner’ van Anish Kapoor, dat
nu in de tuin van Versailles
staat, zorgt voor veel ophef en
wordt regelmatig beklad.
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Turner en de traditie van het sublieme’ hedendaagse werken met
kunst waarop die direct of indirect
zijn geïnspireerd, in dit geval van
de Britse William Turner.
De Royal Academy in Londen
deed onlangs iets soortgelijks op de
expositie ‘Rubens and his legacy’.
De Londense kunstbeurs voor oude
kunst Frieze Masters, die volgende
week opengaat, husselt dit jaar alles door elkaar. Galeries gaan daar
samenwerken om werk uit verschillende eeuwen naast elkaar te plaatsen en zo ‘een hedendaagse blik op
historische kunst’ te werpen.
De tijd dat hedendaagse kunst
helemaal op zichzelf leek te staan
en in lege, witte ruimtes, en zo
geïsoleerd mogelijk, werd gepresenteerd, lijkt dus op zijn retour.
En dat is eigenlijk helemaal geen
gekke ontwikkeling. Hoewel de
‘kunst om de kunst’-gedachte soms
anders doet vermoeden, staat
hedendaagse kunst natuurlijk
niet buiten de kunstgeschiedenis.
Of kunstenaars zich nu door hun
voorgangers laten inspireren of
zich tegen hen afzetten, ze zijn hoe

dan ook beïnvloed.
Het kan niet anders of die ‘ontmoetingen’ tussen oude en nieuwe
kunst botsen soms. Het werk Dirty
corner van Kapoor in de tuinen van
Versailles is nu al meermalen uit
woede beklad. Het is inmiddels
omgedoopt tot ‘de vagina van de
koningin’.
Botsingen kunnen ook intentioneel zijn. In het Van Gogh Museum
hangt Kapoors Monochrome (Grey)
ruggetje aan ruggetje met de Zonnebloemen van Van Gogh. Kapoor
liet zich inspireren door een brief
die Van Gogh aan zijn broer schreef
over het thema kleur. Kapoor legt
uit: ‘Van Gogh erkent de abstracte
kwaliteit van kleur en het vermogen om zelfstandig iets uit te drukken. Mijn werk gebruikt de kleur
grijs om meer ruimte te maken.’
En inderdaad, hoewel het werk
van Van Gogh en dat van Kapoor
op het eerste gezicht bijna niet
verder uit elkaar konden liggen,
springt het kleurgebruik meteen
in het oog. Terwijl de zonnebloemen aan de ene kant van de muur
springlevend op je afkomen, zuigt
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Anselm Kiefer mocht
in 2011 een kunstwerk
maken dat tegenover ‘De
Nachtwacht’ kwam te
hangen.

de schotel van Kapoor je in al zijn
stilte naar binnen, alsof je voor een
peilloze diepte staat. De werken
halen in al hun tegengesteldheid
kwaliteiten in elkaar naar boven
die anders veel minder waren
opgevallen.

Visuele poëzie

De tijd dat kunst zo
geïsoleerd mogelijk
werd gepresenteerd,
lijkt op zijn retour

Het combineren van oude en
hedendaagse kunst levert geen
concreet verhaal op, maar het
schudt wel de verbeelding van de
toeschouwer wakker. Het doet hem
opnieuw kijken, zowel naar het
oude, vertrouwde werk als naar het
hedendaagse. Een proces dat door
directeur Wim Pijbes van het Rijksmuseum treffend ‘visuele poëzie’
wordt genoemd.
Ook in het Rijks worden sinds de
heropening regelmatig hedendaagse kunstenaars met oude
meesters gecombineerd. Het museum stelt zich tot doel ‘gevoel voor
schoonheid’ en ‘besef van tijd’ uit
te dragen, dus hedendaagse kunst
heeft daarin een vaste plek. Zo was
de wereldberoemde, met diamanten ingelegde schedel van Damien

Jonger publiek

Voor het Van Gogh Museum is de
huidige tentoonstelling van hedendaagse kunst eerder uitzondering
dan gewoonte. Het museum heeft
wel al eens eerder hedendaagse
kunst getoond, zoals met de expositie ‘Go(gh) Modern’ in 2003, maar
het zal dit alleen doen als er een
uitgesproken aanleiding voor is,
zoals nu de 125ste sterfdag van Van
Gogh.
Directeur Axel Rüger benadrukt
dat hedendaagse kunst alleen in
het museum past als die een heel
directe aansluiting vindt bij het
werk van Van Gogh. Die doelstelling is dus niet te verwarren met
dat van de buren: het Stedelijk
Museum, voor moderne en hedendaagse kunst. Het Van Gogh heeft
overigens nauwelijks tijdelijke exposities nodig: tachtig procent van
de bezoekers komt voor de vaste
collectie; een uitzonderlijk hoog
percentage.
Ook het Rijks trekt de meeste
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Hirst er te zien, die in thematiek
geweldig goed aansloot bij de 17deeeuwse werken over vergankelijkheid, roem en praalzucht.
De Duitse kunstenaar Anselm
Kiefer maakte op uitnodiging van
het museum een werk dat recht
tegenover Rembrandts Nachtwacht
werd opgesteld. Het werk bevatte
gedroogde zonnebloemen, een
bekend thema in Kiefers werk. Volgens het museum was er behalve
de invloed van Rembrandt ook Van
Gogh in terug te vinden, wat nog
maar eens duidelijk maakt dat het
bij de combinatie ‘oud plus nieuw’
niet gaat om letterlijke verbanden.
Pijbes: ‘Zoals Van Gogh en Rembrandt niet konden weten wat er na
hen zou komen, zo kunnen Kiefer,
Kapoor en Hirst niet vergeten wie
hun voorgingen. Die geschiedenis ligt onwillekeurig in hun werk
besloten.’

Daan Roosegaardes ‘Lotus
Dome’ vormde vorig
jaar een contrast met de
klassieke omgeving van het
Rijksmuseum.

De ‘schedel’ van Hirst
sloot goed aan bij 17deeeuwse werken over
roem en praalzucht
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bezoekers met de vaste collectie.
Al trekt een kunstwerk als dat van
Damien Hirst ook erg veel nieuw
en bovendien jonger publiek. Meer
Nederlanders ook, naast de vele
toeristen die hoofdzakelijk voor
de oude meesters komen. Dit was
tevens het geval toen het werk van
Daan Roosegaarde werd tentoongesteld en het zal waarschijnlijk
eveneens het geval zijn wanneer
binnenkort het werk van Kapoor te
zien is.
Bezoekers komen sowieso niet
voor het een óf het ander, zegt
directeur Wim Pijbes: ‘Misschien
verwachten ze het niet allebei,
maar als ze eenmaal binnen zijn
stellen mensen zich evengoed open
voor hedendaagse als voor oude
meesters. Omdat het in essentie
om hetzelfde gaat: het zijn allemaal
kunstenaars, de schoonheid van
hun werk is van alle tijden.’
‘Oude meesters’ is volgens Pijbes
dan ook een gemankeerd begrip.
‘Het zijn stuk voor stuk vooruitstrevende kunstenaars, Rembrandt
evengoed als Kapoor. Het enige
echte verschil is de tijd waarin ze
leven.’

Nieuw naast oud
‘When I give, I give
myself’, t/m 17 januari,
Van Gogh Museum,
vangoghmuseum.nl
‘Kapoor Versailles’, tot
1 november, Paleis van
Versailles, Frankrijk,
chateauversailles.fr
‘Gevaar en Schoonheid,
Turner en de traditie van
het sublieme’, t/m 3 jan,
Rijksmuseum Twenthe,
Enschede, en Museum
de Fundatie, Zwolle,
rijksmuseumtwenthe.nl,
museumdefundatie.nl
Van 27 nov t/m 6 maart
hangt het drieluik ‘Internal
Objects’ van Anish Kapoor
in de eregalerij van het
Rijksmuseum, onder meer
tegenover ‘Het Joodse
bruidje’. rijksmuseum.nl

