Henk Pijnenburg m 0621537406 www.artpijnenburg.com h.pijnenburg@hetnet.nl
Privé Domein 105
DEEL 1 Onderweg naar ZERO

Wij willen vliegen naar onbereikbare hoogten…
Alles begint met gemurmel in de verte, slechts kleine rimpelingen onderbreken het
roerloze stromende water, plots heft de dirigent van het leven zijn stokje driftig omhoog
en spat het water huizenhoog over ons heen.
‘Beste lezer, eens gaat de storm weer liggen, het murmelt nog wat na…….. en alles
begint weer met dat gemurmel…..’.
Abstract expressionisme, informele kunst, ZERO, NUL,
Opkomst, verdwijning en terugkeer van de ZERO en aanverwanten.
Na de tweede wereldoorlog verklaren revolutionaire kunstenaars, intellectuelen en
filosofen het failliet van de westerse beschaving en roepen allen om een nieuwe cultuur.
Het grauwe wolkendek wordt doorkliefd met eerste lichtflitsen. Lichtflitsen die overal in
de Verenigde Staten, Europa en Japan weerkaatsen.
Het is zeer moeilijk om een exacte tijdspanne aan te geven door wie, wanneer en waar
een bepaalde stroming is ontstaan. Veelal lopen gebeurtenissen door elkaar.
Wel kunnen we zeggen dat het abstract expressionisme uit Amerika en de informele
kunst uit Europa tussen 1945-1960 zijn ontstaan.
Het Amerikaanse abstract expressionisme ofwel action painting waartoe Pollock
(1912-1956) , Willem De Kooning (1904-1997) en Franz Kline (1910-1962) behoren heeft
varianten in Japan en in veel landen van Europa. In Copenhagen Brussel en Amsterdam
ontstaat het expressionisme van CoBrA, met zowel abstracte als figuratieve elementen,
gevolgd door de kunst van de Informelen. Veelal lopen deze stromingen door elkaar en
zijn er moeilijk exacte grenzen te trekken.
In Japan maar vooral ook in Europa zijn veel kunstenaars dank verschuldigd aan
Jackson Pollock, ook wel Jack the Dripper genoemd, en Willem De Kooning.
De nadruk ligt op de handeling van het schilderen dat de naam ‘Action Painting’ krijgt.
Pollock, gewapend met een kwast gedoopt in een blik verf, laat al lopend of dansend
rondom de op de harde grond liggende grote doeken de verf vrijelijk-sturend druppelen.
Er is geen centraal punt meer in de compositie, de compositie is overal: ‘over-all
compositie’. In Europa wordt deze manier van werken ‘informele kunst’ genoemd.

Action painting:

Pollock

1946

De Kooning: Pink Angels 1945

Color-field painters, een andere stroming van het abstract expressionisme: hier
werken kunstenaars met grote abstracte kleurvelden of met abstracte voorstellingen.
Vertegenwoordigers van deze richting zijn de kunstenaars Mark Rothko (1903-1970),
Barnett Newman (1905-1970), Clyfford Still (1904-1980), Robert Motherwell (1915-1991),
Adolph Gottlieb(1903-1974) en Ad Reinhardt (1913-1967).
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Color-field: Mark Rothko nr. 13 Barnett Newman, 1949
maganta, black, green on orange, 1949

Reinhardt 1947 -ultimate painting 1964

Japan.
Ook in Japan broeit het. De atoombommen op 6 en 9 augustus 1945 op Hiroshima en
Nagasaki hebben de kunst ingrijpend beïnvloed.
In verschillende landen met kleine tijdsverschillen duikt de naam ZERO (nulpunt) op.
Vóór het eerst in Japan. Veel kunstenaars in Japan en andere landen willen opnieuw
beginnen. Zero Japan heeft slechts van 1952-1955 geduurd en had een andere betekenis
dan de latere ZERO beweging die in Duitsland begon.
De belangrijkste Japanse ZERO kunstenaars zijn Kazuo Shiraga (1924-2008),
echtgenote Fujiko Shiraga (1928-), Saburo Murakami (1925-1996), Akira Kanayama
(1924-2006) en Atsuko Tanaka (1932-2005). De kern van de gedachte schijnt te zijn
geweest: ‘Kunst moet zich vanuit het punt van de absolute leegte ontvouwen’.
Er blijkt slechts één tentoonstelling te hebben plaatsgevonden, in 1954, in de etalage van
warenhuis Sogou in Osaka en dat is tevens de laatste geweest.
In 1954 wordt GUTAI opgericht door Shozo Shimamoto (1928-2013) en Jiro Yoshihara.
(1905-1972).

GUTAI betekent zoiets als GU (gereedschap, de manier waarop iets gedaan wordt) en TAI
betekent lichaam – concreet iets doen met je lichaam).
Gutai kunst verandert niet de materie, doet deze geen geweld aan. Gutai schenkt leven
aan materie. Geest en materie gaan samen en houden toch een zekere afstand van
elkaar, maar kunnen niet zonder elkaar.
Leden van de oorspronkelijke ZERO leden voegden zich bij de GUTAI.
Enkele andere kunstenaars zijn: Takesada Matsutani (1937), Sadamasa Motonaga
(1922-2011)

Ook bij de kunstenaars van de Gutai beweging staat de handeling voorop en men gaat
hierin zover dat er geschilderd wordt met handen en blote voeten in de verf; men laat
zich met touwen aan het plafond - waaraan de kunstenaar en blikken verf hangen - naar
beneden zwiepen om zo met voetenverf over het doek te maaien als een op hol geslagen
woeste zee. Het is zoiets als scheppen en vernietigen in dezelfde geboorte.
Deze kunstenaars hebben oog voor de schoonheid van de vernietiging en het verval van
de dingen. Het gaat om het combineren van creativiteit in samenhang met het materiaal
om zo tot een schilderen te komen die geleid wordt door de handeling; ofwel de hand
leidt het oog. Kazuo Shiraga: ‘Ik wilde schilderen alsof ik rond liep op een slagveld om
van totale uitputting ineen te storten.’
Beroemd zijn de modder schilderijen (Challenging Mud) van Kazuo Shirago waarbij zijn
hele lichaam wordt ingesmeerd met gips en cement en hij al kruipend en om zich heen
slaand een kunstwerk creëert. Performance en bodyart vinden hier hun oorsprong.

Kazuo Shiraga aan het werk 1955
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Shozo Shimamoto 1955

K. Shiraga: challenging Mud 1962

Akira Kanayama 1957 Jiro Yoshihara 1960

Takesada Matsutani 1963

Shiraga bewondert het werk van Pollock maar vindt zijn werk aardser en ontkent dat de
schilderijen van Pollock een hogere vorm van sublimatie uitdrukken zoals Shiraga’s eigen
werk. Shiraga wordt geïnspireerd door de kalligrafie van de Zen boeddhist Nantembo
(1839-1925). Shiraga’s schilderijen vormen het resultaat van een ongrijpbare
waarneming van voorbewustzijn en energie, die door de ontembare overgave aan de
handeling van het gebeuren wordt opgeroepen. In 1971 wordt Shiaraga een toegewijd
boeddhist.
De schilderijen van Pollock ontstaan volgens Shiraga alleen uit woede: “Jackson Pollocks
had demons inside. Everybody could see that. But no one knew where they came from or
what they wanted”. (1.p.2 JP) “God damn beautiful son-of-a bitch country. Jackson called
it, shouting into the wind from the rumble seat of the model A Ford” (1.p.290 JP).
Het werk van Pollock wordt daarom wel psychologisch realisme genoemd. Behalve
Pollock hebben de schilders van Gutai grote bewondering voor George Mathieu (1921-2012)
die graag als een soort popkunstenaar voor een paar duizend toeschouwers een show
opvoert waarbij snelheid, concentratie, meditatie en improvisatie belangrijk zijn.
Eerlijk gezegd vind ik Shiraga’s uitspraken niet erg zen, daarvoor verheerlijkt Shiraga
zijn eigen werk te veel ten koste van Pollock. Shiraga moet zich natuurlijk afzetten en
zelf op het podium zien te komen. Shiraga roept wanhopig het hogere aan en komt mij
erg macho over; ofschoon de werken krachtig, heftig en aards zijn, het HOGERE ervaar
ik niet in zijn werken. Bij de onlangs gehouden Tefaf beurs waren enkele van zijn
schilderijen € 4.400.000,00 geprijsd en wat dit betreft schiet Shirago wel ‘Sky High’.
Shōzō Shimamoto heeft iets anders verzonnen, ze vult flessen met verf en gooit deze
tegen doeken waardoor een spetterend-spatterend ballet van verfvlekken ontstaat.

Performance Shoto Shimamoto 1963

Mathieu aan het werk geïnspireerd door Japanse kalligrafie
1947

Saburō Murakami lanceert zich dramatisch door grote lagen leeg papier en Atsuko
Tanaka omgeeft zich met een elektrisch lichtkleed.

1955-56

p.3

1956

Jaren 1948-1952: CoBrA
In 1948 wordt in het Café de l’Hotel Notre Dame te Parijs de kunstenaarsgroep
CoBrA opgericht die bestaat uit kunstenaars uit Copenhagen, Brussel en
Amsterdam.
De Cobra kunstenaars verzetten zich tegen het getheoretiseer van de surrealisten die
hun echter wel inspireren tot het spontane, snelle automatische handelen (Miro en Klee
met name). CoBrA kunstenaars wilden toch vooral afrekenen met de ellende van de
oorlog die door volwassenen was veroorzaakt. Zij willen zich laten inspireren door de
zuiverheid en spontaniteit van kinderen en geesteszieken. Ook een maatschappij
gebaseerd op de gedachte van een nieuwe maatschappij waarbij de macht aan het volk
zal komen brengen de kunstenaars tot het idee dat de kunst niet alleen voor iedereen
maar ook door iedereen gemaakt zal kunnen worden. Appel: ‘Iedereen is een
kunstenaar’.
Constant Nieuwenhuys (1920-2005) streeft wel het meest naar een nieuwe maatschappij in
de vorm van zijn New Babylon project waarin hij zijn ideeën vormgeeft met maquettes,
tekeningen, films en manifesten. Het gemeentemuseum Den Haag beschikt over de
grootste verzameling van zijn project.

K. Appel 1948 Constant, kleine ladder. Jorn, Appel, Constant, Corneille en Constant: Maquette New Babylon
Vrijheidsschreeuw
1949
Nyholm over een schilderij v. Mortensen
1952-56 en daarna

De CoBrA periode heeft in feite maar kort geduurd (1948-1952). In 1952 vertrekken
verschillende leden teleurgesteld naar Parijs waar ze individueel verder gaan.
Met de vrolijkheid en het optimisme van de Cobra kunstenaars is het snel gedaan.
In 1948 valt Rusland Tsjechoslowakije binnen en lijft het land in. Korea was 35 jaar
ingelijfd geweest door Japan, maar door de nederlaag van Japan tijdens de tweede
wereldoorlog krijgt Rusland Noord-Korea en de Verenigde Staten Zuid-Korea. In 1950
doet Noord-Korea een aanval op Zuid-Korea en weer enkele jaren later in 1956 wordt de
opstand van de Hongaren met harde hand door de Russen afgeslagen. We spreken over
de Koude Oorlog (1945-1991) tussen Rusland en Amerika.
De Informele kunst in Europa (1955-1960)
De kunstenaars reageren direct op deze wereld van vernietiging met donkere sombere
schilderijen. De verf wordt gemengd met gips, cement, zand en lijm of opgebouwd uit
assemblages met hout en ijzer. Deze beweging wordt al in 1951 door de criticus Michiel
Tapié (1909-1987) ‘l’Art Informel’ (Informele Kunst) genoemd en loopt vooruit op de
kortstondige periode van de beweging 1955-1960. Ander kenmerk van de Informele
kunst is dat deze voorstellingloos is, spontaan en direct waarbij vooral het gebaar (de
beweging) wordt benadrukt.

H. Hartung 1955

J. Fautrier 1945

Dubuffet 1947

Saura

jaren ‘50

Tapies

Verschillende vertakkingen van de Informele kunst hebben namen als: ‘Un Art Autre’,
‘Tachisme of vlekkenschilderkunst’, ‘Art Geste of gebarenschilderkunst’. Gerelateerde
kunstenaars uit Spanje zijn Antoni Tàpies (1923-2012), Antonio Saura (1930-1998), J. Fautrier
(1898-1964), Pierre Soulages (1919), H. Hartung (1904-1989) uit Frankrijk, de
Nederlands/Belgische kunstenaar Bram Bogart (1921-2012) en vele andere die gemakkelijk
te herkennen zijn als men het werk ziet. Deze kunstenaars zijn onder andere weer
beïnvloed door de drippings van Jackson Pollock (1912-1956), het onderbewuste surreële
automatische snelle spontane handelen.
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De ‘Informelen’ schilderen niet meer naar het academisch idioom: realistischnatuurgetrouw, met centraal perspectief, licht en schaduw in dienst van de voorstelling.
Het gaat alleen nog om het schilderen zelf, zonder voorstelling, schilderen op een
oppervlak, ordeloos en onberedeneerd. Vrijmaking van het juk van het verleden.
Fantasie als lustobject.

K. Willink (1900-1983) portret Ch. Roelofsz
K. Verwey (1900-1995)
De Nederlandse ‘Realistjes’ hebben afgedaan voor de Informelen.

Ch. Eyck (1897-1983)

‘Provocaties van de ‘Informelen’ in Nederland.
In maart 1960, eigenlijk al het einde van de informelen, verscheen door leden van de
‘informelen’ in alle kranten een advertentie die het gezapige publiek eens flink moest
provoceren. De advertentie was opgesteld in een getrouwe imitatie van een nazipamflet;
in kritieken op de informele kunst werd verwezen naar het fascisme. “Wat zijn dit voor
misdadige mensen” vroeg een briefschrijfster naar aanleiding van ‘Peinture Criminelle’
van Armando. Deze advertentie maakte die opmerkingen belachelijk door deze uit te
vergroten. Onder de Bekendmaking staat te lezen dat de Hollandse Informele groep
voornamelijk tentoonstelt in voormalige fascistische landen. De kritiek zag zich nu
natuurlijk helemaal bevestigd.
Als de Informele Groep in de Düsseldorfse galerie Gunar in 1959 een tentoonstelling
heeft schrijft Armando in zijn ‘Credo 1 en Credo 2’: ‘Er moet een nieuwe kunst komen en
alles wijst erop dat ze komt. Niet ‘mooi en lelijk’ meer, niet ‘goed en kwaad’ meer (al
bestaan ze nog steeds), maar een kunst die geen kunst meer is, maar een gegeven feit.

Armando Peinture Criminelle 1958
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Jaap Wagemaker 1961

Kunst als geestelijke daad. De eerste radicale vernieuwers.
Lucio Fontana

(1899-1968) wordt meer een Italiaan dan Argentijn die hij was bij zijn
geboorte. Lucio Fontana zette in 1947 zijn studenten van de Academia d’Altamira in
Buenos Aires aan tot het schrijven van het beroemd geworden ‘Manifiesto Blanco’.
Fontana wil tot een kunst komen waarin de integratie van de technologie en de filosofie
moet leiden naar nieuwe kunstvormen. De oude principes gebaseerd op de statische
geschilderde afbeeldingen van de werkelijkheid, moeten getransformeerd worden naar
een veel meer geestelijke daad die tot de bevrijding van de materie zal leiden; een
dynamische kunst van beweging door tijd en ruimte.

Fontana’s gedachten creëren in 1949 zijn beroemd geworden ‘Concetti spaziali’
waarin Fontana voor een van zijn doeken staat en dit doek na een zeer geconcentreerde
houding van wel één uur perforeert en doorsnijdt.
Fontana creëert zowel Buchi (gaten) als Tagli ( sneden) in het canvas met messen,
scheermesjes of een biljartkeu uit de barok.
Fontana verwijst naar de Barok van de zeventiende eeuw omdat schilderijen
uit die tijd door diagonale lijnen als het ware het doek verlaten.

Buchi-gaten Fontana

Rubens kruisafname

Tagli-snede Fontana 1949

De gevolgen van het doorklieven van het schilderijen om de ruimte daarachter te
ontdekken zal grote gevolgen hebben voor de kunst en de invloed daarvan zal groot zijn.
Fontana is de grondlegger van het Spationalisme. Door het doorsnijden en het maken
van gaten in het doek breekt Fontana met het eeuwenlange gebruik van de illusionaire
weergave van diepte door de perspectief in het schilderij. Fontana geeft hiermee een
aanzet tot de conceptuele kunst, de performance, de environment- en de happeningkunst. Fontana maakt gebruik van nieuwe technologie, zoals neonverlichting en televisie
waarbij de waarneming, geluid, beweging en tijd een andere dimensie oproepen.
Hiervoor moest de ruimte waarin dit moest plaatsvinden geschilderd worden in effen
kleuren. De kunst veranderde in een meer totale beleving en worden de grenzen tussen
platte en ruimtelijke kunstvormen opgeheven.

Yves Klein

(1928-1962)

Zijn ouders, vader Fred Klein was Nederlander, waren beiden vrij bekende kunstenaars,
al zegt Yves Klein, dat dit meer een belemmering is geweest voor zijn kunstenaarschap.
Yves Klein sterft al op vierendertig jarige leeftijd na een serie hartaanvallen. Vreemd, dat
wel, want Klein leeft respectvol volgens het idee dat lichaam, ziel en geest één zijn.
Al heel jong interesseert Yves Klein zich voor de oosterse filosofie, reist naar Japan,
beoefent zen en de boeddhistische leegte om door zelfbezinning, aandacht tot een
geestelijke zuivering te komen. Judo is hierin een zeer belangrijk middel, Klein haalt de
zwarte band ( 5e dan), geeft zelf judolessen en schrijft hierover. Yves Klein ontwikkelt
zich tot een alomvattende totaalkunstenaar.
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De alchemistische kant van de Rozenkruisers heeft invloed op hem waarbij de
elementaire krachten van de natuur licht, vuur, aarde en water kunnen worden omgezet
bij het menselijk streven naar transcendentie. Deze vier elementen spelen in de jaren
1960 een grote rol bij de ZERO kunstenaars.
Het is daarom niet verwonderlijk dat Yves Klein zich al snel interesseert voor de pure
zuivere kleur, die ruimte-leegte, oproept. In 1960 waagt Yves Klein een sprong vanuit
een raam in de ruimte (al staan beneden wel zijn vrienden klaar om hem op te vangen in
een net). Door de kleur doorvoelt Yves Klein de volledige identificatie met de ruimte en
voelt hij zich volledig vrij. Klein is tegen het gebruik van twee kleuren in één schilderij
omdat tussen twee kleuren in één werk een psychologische en emotionele strijd ontstaat
die tot onzuiverheid zal leiden.

De sprong in de leegte 1960

Monochromen
Ëponge - De zuigende kracht
van sponsen staat voor de mens die zich volzuigt met ruimte
Blauw is de diepste kleur, ook de koudste en puurste, stelt de leegte voor.

Al vroeg eigent Yves Klein, liggend op het strand van Nice, zich de blauwe hemel toe en
maakt hij zich kwaad als vogels de lucht doorkliefden.
De kleur behoort helemaal zuiver, monochroom te zijn, zuiver blauw, rood of geel.
Lijnen zijn verboden, lijnen zijn de psychologische tralies van onze gevangenis, ze
markeren, perforeren de ruimte, zijn afspiegelingen van onze opvoeding, ons geraamte,
onze intelligentie en onze ondeugden.
Kleur is kosmische - sensibiliteit, doordringt de onmetelijkheid. Klein is de voortzetter
van het impressionisme die de natuur als een orgie van kleur beschouwt en ook de lijn
uitbant. Delacroix beschouwt Klein als een voorloper en zijn leermeester omdat deze
vindt dat kleur ontsnapt aan de nauwgezetheid en kleuren de ware bewoners van de
ruimte zijn. Monochrome schilderijen roepen vanzelf contemplatie bij de toeschouwer op.
In 1946 realiseerde Klein zijn eerste Monochromes. In 1955 worden zijn monochromen
geweigerd bij de Salon des Réalités in Parijs, juist omdat ze monochroom zijn, er had op
zijn minst een punt of lijn in zijn monochromen verwerkt moeten worden. “…..mais une
couleur unie, non, non, vraiment ce nest pas assez, c’ést impossible..”.
21 februari 1956 toonde Klein zijn Propositions Monochromes bij Colette Allendy
in Parijs, in 1957 gevolgd door tentoonstellingen in Milaan bij Galerie Apollinaire en in
Parijs bij Galerie Iris Clert en weer bij Galerie Colette Allendy. Yves Klein introduceert
hier zijn I.K.B. (International Klein Blue) doeken en sculpturen. Deze kleur blauw is
dimensieloos en het toppunt van abstractie. (ultramarijnblauw pigment en een fixatief,
polyvinylacetaat, Rhodopas, waardoor de glans (diepte) niet afnam.
Vanaf 1958 experimenteerde Klein met pinceaux vivants, levende penselen, waarbij in
blauwe verf gedompelde naakte vrouwen, waarvan de romp en de dijen (die doen
denken aan de afdrukken op de mat van vallende judoka’s) op papier en doeken worden
afgedrukt, begeleid door een orkest dat de Symphonie Monotone ten gehore brengt.
(één kleur en één toon in de muziek). Klein noemde deze afdrukken van de mens
‘Anthropométrieën’. (worden beschouwd als voorloper van body-art en conceptuele kunst)
In 1958 creëerde Klein ‘Le Vide’ bij Iris Clert, een lege galerie waarbij alleen de ramen en
een gewelf van blauw weefsel voor de ingang was geïnstalleerd. De galerie was verder
helemaal leeg met alleen witgeschilderde muren. Klein sloot zichzelf op in zijn galerie om
mentale beelden te verkrijgen en gaf de toeschouwers een blauw drankje dat hun urine
blauw kleurde.
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Anthropométrie performance de l’époque blue 1960

Piero Manzoni

Peinture feu 1961

(1933-1963)

Afkomstig uit een rijk Italiaans adelgeslacht (zijn volle naam luidde: Graaf Meroni Manzoni di
Chiosca e Poggiolo) sterft evenals Yves Klein ook Manzoni heel jong. Manzoni vindt al snel
zijn inspiratie in de werken van Dali (1904-1989), Dada (1916-1920), Fontana, Yves Klein en
Marcel Duchamp (1887-1968).
De werken en gedachten van Manzoni ontwikkelden zich meer en meer naar louter het
‘idee’ ofwel conceptuele kunst.
We kunnen zijn werk samenvatten in vier perioden:
1. De Achromen
Kleurloze werken die bestaan uit witte oppervlakken die bedekt zijn met ruwe gesso of
geïmpregneerd zijn met kaolin (een soort witte klei met lijm die gebruikt wordt door pottenbakkers voor
de productie van porselein). In tegenstelling tot het werk van de Informelen (alle werken die
vooral ontstaan door de handelingen van kunstenaars) mogen zijn werken niet aan enige handeling
of betekenis refereren. De werken moeten zich tot in het oneindige kunnen herhalen, een
onpersoonlijkheid uitstralen. In 1958 zijn de schilderijen horizontaal doorkruist met
groeven, uitstulpingen en rimpels of een oppervlak dat verdeeld is in gestikte vierkanten
die alleen naar zichzelf verwijzen. Manzoni gebruikt watten, pluizige vezels, de huid van
konijnen, gerold brood en polystereen. Soms worden de werken gedompeld in fosfor
kleuren of in kobalt chloride, een rood-roze kleur, die door de tijd van tint verandert in
blauwig en rozig en opgloeit in het donker.

(met teer informeel 1957)

Achromen 1957-58

1958

1960(gestikte vierk.)

1960/1961

2. Manzoni’s Lijnen (Linee), ook wel het verborgen werk genoemd.
Het verdwijnen van het werk is voor Manzoni een logisch gevolg van zijn denken.
Manzoni richt samen met Castellani 4 december 1959 galerie AZIMUT en tijdschrift
AZIMUTH op - onder een meubelzaak dichtbij het Scala in Milaan - en toont hier voor het
eerst zijn LINEE. Tussen 1959-1961 trekt Manzoni’s inktlijnen op papierrollen met een
gevarieerde lengte van 1,76 – 7.200 meter. Iedere rol heeft slechts één lijn, die opgerold
en geseald in een kartonnen cilinder geplaatst en voorzien wordt van een label en
handtekening. De kijker kan het kunstwerk niet meer zien. De lijn zit opgesloten in zijn
eigen opgerolde gesealde sluiting. Op 4 juli 1960, tussen 4 uur en zes uur vijfenvijftig ’s
middags in het Heart Herning Museum (Denemarken) trekt Manzoni een 7.200 meter lange
lijn op krantenpapier van een nieuwspapiermolen en wordt deze begraven in de tuin van
het museum. De Lijn kan gevisualiseerd worden in het gedachte-oog en oneindig worden
doorgetrokken.

Linee 12.40m 1959
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Het Heart Herning museum heeft de grootste Manzoni collectie

3. De levende werken
a. Het publiek als kunstwerk: de consumptie van kunst.
Op 21 juli 1960 vindt in Milaan een tentoonstelling plaats van: “ De consumptie van
dynamische kunst door het ‘kunst-verslindende’ publiek.”
Deze werken beschouwt Manzoni als kritiek op de massaproductie en consumptie die de
Italiaanse maatschappij heeft veranderd tijdens het economische wonder dat losbarstte
na de tweede wereldoorlog. Manzoni verandert hier de productie van kunst in die van
consumptie. De toeschouwer wordt betrokken in de artistieke activiteit en wordt zelf een
kunstwerk. Manzoni markeerde met zijn vinger een print op gekookte eieren en gaf ze
aan het publiek om ze op te eten. (Mayor gallery op de Tefaf toont nu zo’n ei-werk voor € 82.000)

Ei met duimprint nr. 14 1960

Na het signeren van eieren met zijn duimprint volgt de signering van naakte vrouwen en
geeft Manzoni daarbij certificaten van echtheid uit. Met een rood stempel wordt het hele
lichaam gedurende het hele leven als kunstwerk gezien. Een beperkte status als
kunstwerk krijgt een gele stempel, terwijl een groene stempel het individu slechts
kunstwerk is onder bepaalde voorwaarden zoals tijdens het slapen of lopen. Een paarse
stempel tenslotte betekende dat een persoon ervoor heeft betaald. Dada-kunstenaars
(1916-1920) zouden er hun vingers aan afgelikt hebben. Soms is kunstenaar zijn echt
héééél aangenaam en ontspannen. Ja, ja, met een beetje cynische blik is tenslotte alles
consumptie. Kijk vooral hoe Manzoni erbij staat……….
‘Magic bases’ zijn kunstwerken die ontstaan als individuen op sokkels gaan staan of als
hun voetafdrukken die achterblijven geconserveerd worden. Een persoon verklaart
zichzelf tot kunstwerk als deze rechtop of onderste boven op Manzoni’s sokkel gaat
staan. Manzoni is hierbij veel schatplichtig aan Marcel Duchamp (1887-1968) en Dali (19041989) en Dada (1916-1920)

Socle du Monde in brons 1961
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4. Artist SHIT. Met deze werken verklaart Manzoni menselijke adem, bloed en
uitwerpselen tot kunst. Gesigneerde Shit Art van Manzoni verwijst speels en cynisch
naar de kunstwereld die alleen die dingen tot kunst verklaart die gesigneerd zijn.
Manzoni speelt met de kunstwereld mee omdat ook Manzoni van de kunst moet leven,
tenslotte brengen al zijn geniale vondsten geld op. Wie de geschiedenis een beetje kent
weet dat Manzoni creatief voortborduurt op het werk van Marcel Duchamp (1887-1967). En
zou Wim Delvoye (1965) met zijn poepmachine ‘Cloaca’ uit 2000 niet door Manzoni zijn
beïnvloed ? Iedere drol wordt in brons gegoten en levert de kunstenaar meer op dan
poep – ‘Poepie-Poepie’ en het stinkt niet eens meer.

De adem van de kunstenaar, Künstlerscheisse, Merde, gevangen, genummerd en gesigneerd. M. Duchamp
1917 Pisbak

Enrico Castellani

(1930)

Is minder theoretisch en speels, in mijn ogen, heeft van begin af aan samengewerkt met
Manzoni en Fontana. Studeerde zowel schilder- , beeldhouwkunst en architectuur in
Brussel. Was oprichter van galerie Azimuth en Azimut tijdschrift in 1959 in welk jaar hij
al zijn reliëfwerken ‘SUPERFICIE NERA’, gevolgd door Superficie Bianca en Superficie
Rosso toonde.

1958

1959

1959

1964

Geïnspireerd door Fontana, de grondlegger was van het Spationalisme die de ruimte
opensnijdt, drukken andere kunstenaars de ruimte naar voren met geniale gebogen
metalen achter het doek, waardoor ribbels en dalen ontstaan.

Agostino Bonalumi (1935-2013) is vanaf het begin nauw verbonden geweest met
Fontana, Manzoni en Castellani en bouwt voort op deze ontwikkelingen. Wie er eerst was
is soms moeilijk te achterhalen. Giuseppe Amadio (1940) krijgt nu ook belangstelling.

De latten zetten gebogen
Bona,umi 1963
1964
Gebogen metalen elementen vast die het doek naar voren drukken
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Giuseppe Amadio 2014

