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Privé Domein 106 
DEEL 2 We gaan nu echt vliegen en “Ja ik droom van een betere wereld”. 

                                                                                                                      

Terugkeer van optimisme leidt tot de ZERO en NUL beweging 1957/1960/1966 

Ofschoon er altijd wel ellende is ontstaat er in de jaren 1960 toch een optimistisch 
gevoel. Dit gevoel neemt misschien in 1957 al een aanloop door de oprichting van de 
EEG, de rassenscheiding die in 1964 in de Verenigde Staten wordt opgeheven, de 
lancering van Spoetnik 1 en 11 in 1957  en in 1961 de eerste bemande vlucht door de 
Russen. John F. Kennedy wordt in 1960/1961 president van Amerika, de ruimte wordt 
ontdekt, de landing op de maan doet een euforie ontstaan. Martin Luther King wordt dè 
voorvechter van de Burgerrechtenbeweging. De opkomst van nieuwe muziek door de 
Beatles. En ofschoon er vreselijke dingen plaatsvinden als de moord op Kennedy en King 
in 1963 en 1968 is er toch vreemd genoeg een algemeen gevoel van hoop en geloof van 
de mens in zichzelf. 
 
In Europa is de ZERO en Nul beweging een reactie op de Informele kunst. Zero streeft 
naar zuivering van het beeld. Zero kunstenaars zijn meer geïnspireerd door de color-field 
painters van het abstract expressionisme. Sommige kunstenaars lopen ver vooruit op 
ontwikkelingen. Fontana, Klein, Manzoni, Castellani zijn wegbereiders geweest van de 
ZERO en NUL beweging. 
Toch hebben alle kunstenaars hierboven door mij besproken hebben eerst in de jaren 
1957/1959 allemaal  zware, sombere, drekkige informele kunst gemaakt. 
 

We zien dat optimistische gevoel terug in de kunstwereld. In 1957 wordt door 

Otto Piene (1928-2014) en Heinz Mack (1931)  ‘ZERO’ in Düsseldorf opgericht. In 

1961 voegt Günther Uecker (1930) zich bij de groep. Beide kunstenaars hadden de 
‘Staatliche Kunstakademie Düsseldorf’ gedaan, gevolgd door een verdiepte cursus 
filosofie en kunstgeschiedenis in Keulen. Op 11 april 1957 wordt door Otto Piene in zijn 
atelier van de Gladbacherstrasse 69 de eerste van negen avondtentoonstellingen 
georganiseerd.                                                                                                                               
Er komen uitwisselingen met Franse kunstenaars van de École de Paris, Art Brut en Art 
Informel. Vanaf begin 1960 volgen meer contacten met  Gutai uit Japan, Groupe de 
Recherche d’Art Visuel (GRAV 1960-1968) uit Frankrijk, Azimut, Gruppo T(1959-1968) en 
Gruppo N (Enne 1959-1967) uit Italië en New Tendencies uit Kroatië (1961-1978). Hierover 
zal ik in een van de volgende Privé Domeinen korte samenvattingen geven.  
 
Het zien van de monochromen van Yves Klein en de Braziliaanse kunstenaar Almir 
Mavignier (1925) met zijn ‘Dot-Paintings’ hebben tot inspiratie geleid voor de ‘Stencil en 
Raster’ schilderijen van Mack en Piene.                                              
 

 
Almir Mavignier dot  p. 1954             Lichtraster-Bild Otto Piene 1957      Heinz Mack Witte Vibratie 1958-1959 
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Otto Piene creëert stippen van licht, stippen van vuur en stippen van verf voor de 
stenciltechniek waarbij gebruik gemaakt wordt van een doordrukraster. Een raster door 
de kunstenaar gemaakt kan bestaan uit regelmatige horizontale en verticale lijnen of uit 
een patroon van kleine en grote punten die samen een afbeelding vormen. 
 
Behalve Piene en Mack heeft de Belgische kunstenaar Walter Leblanc soortgelijke 
varianten gemaakt. 
 
De geschiedenis over alleen de ontwikkeling van het licht zou al een boekwerk verdienen. 
Het impressionisme heeft het licht gevangen maar doet geen afstand van de dingen. Het 
is Yves Klein die afstand doet van objecten om licht als pure kleur weer te geven in zijn 
monochrome schilderijen.  De Zero kunstenaars Piene en Mack gaan nog een stap verder 
en laten het licht vibreren, ongrijpbaar flinsteren–flikkeren-weerkaatsen over water en 
zandvlakten. Heinz Mack spreekt over vibratie van licht en Piene over kleur als licht 
articulatie. Heinz Mack ontdekt in zijn atelier toevallig de beweging van lichtgradaties 
toen hij op een aluminiumplaat stapte. Ik vermoed dat Mack daarna het verschijnsel 
overal tegenkomt; de zee, zandvlakten, luchten, de dingen. 

   
                                        Lichtreflecties                  Piene : Lichtraster (1957-1960) 

De zevende nacht tentoonstelling in 1958 is gewijd aan het ‘Rode schilderij’ als reactie op 
de onzuivere kleur van de informele - en neo-expressionistische kunst. Bij deze 
tentoonstelling is een catalogus uitgegeven, de ZERO 1 (april 1958), waarin artikelen en 
statements staan van de kunstenaars die aan de tentoonstelling deelnemen.                       
De kunstenaars gaan voor de vredige verovering van de ziel door kalme, serene 
gevoelige kunstwerken. De belangrijkste artikelen zijn van Yves Klein (1928-1962) , Heinz 
Mack en Otto Piene. 
 

 
O. Piene, Ein Fest für das Licht H. Mack, licht reliëf, 1960 G. Uecker, Organische struktuur, Aubertin 1959 
1958                                                                                   1960. 
 

In de ZERO catalogus van de tentoonstelling in het Guggenheim Museum New York (10 
oktober-4 januari 2015) lezen we dat ZERO staat voor een zone van stilte en van 
zuivere mogelijkheden. ZERO staat voor een nieuw begin, zoiets als het aftellen 

van raketten die de lucht ingaan:  ‘10-9-8-7-6-5-4-3-2-1- ZERO’ ; als de 

onmeetbare zone waarin de oude toestand overgaat in de nieuwe. 
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Kenmerken van ZERO 

- Breuk met het pessimistische, drabbige, onzuivere kleurgebruik van de 
informelen. 

- Abstract monochroom kleurgebruik, anti-schilderkunstig. 
     -    Veel goud -, wit -, zilver -, geel- rood en blauw kleurgebruik. 

- Distantie en koelheid in plaats van gevoelsuitingen. 
     -    Het persoonlijke zit in meer in de gedachte en niet meer in de fabricage. 
     -    Herhaling, serialiteit en toepassing van alledaagse materialen en objecten. 

- Bouten, sponsen, watten, veren, spijkers, draad, metaal, aluminium, spiegels en 
elektrisch aangedreven motoren die optische fenomenen onderzoeken zoals 
subtiele lichtreflexen, vibratie waardoor beweging wordt opgeroepen. 
 

Zero zoekt naar een manier om een nieuwe harmonie te scheppen tussen mens en 
natuur; het verlangen naar zuiverheid, leegte, weg van het overvolle is groot. Het 
uitspansel, de zee, het noordpoolgebied, de Sahara, de lucht, het water en vuur worden 
nieuwe onderzoeksgebieden. 
 
Beroemd is het Sahara-project (1959-1963) in Tunesië van Heinz Mack.(1931) In 13 staties 
laat Mack allerlei glanzende metalen panelen een sensueel reflecterend lichtspel aangaan 
met zon, licht en het opstuivende zand van de woestijn. Je zou Mack een van de vaders 
van Land Art kunnen noemen. 

               
HEINZ Mack Sahara-project 1959             Venetië Zeven meters hoge gouden kolommen 2014  

Zonlicht, vibrerend licht dat weerkaatst op woestijnzand, water en lucht geeft spiegel- en 
bewegingseffecten. 
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De 13e en laatste statie van Heinz Mack bestaat uit zilveren ballonnen die onzichtbare 
netten met zich meevoeren waarin lichtreflecterende membramen worden opgehangen. 
In alle staties zijn invloeden verwerkt van Yves Klein (rook en vuur), Uecker (spijkers in 
staven geslagen), Tinguely (roterende elementen). Misschien is de statie van Mack een 
verwijzing naar de 13e statie van de kruisafname van Jezus die na zijn dood verrijst.   
Licht speelt een allesoverheersende rol bij ZERO kunstenaars. Mack wil vooral dat 
spiegelend licht over gegolfd en ingeperst aluminiumfolie reflecteert en het kunstwerk 
dematerialiseert. 
 

 
Heinz Mack Lichtsculpturen uit 1960 al of niet elektrisch roterend 
    

Otto Piene (1928) in Lübbeck geboren, groeit op in een warm intellectueel protestants 
milieu, waar huisconcerten met muziek van Bach en Händel worden gegeven.              
De beroemde slag in het Teutoburgerwald, waardoor ook Kiefer zo beïnvloed is, heeft in 
Lübbeck plaatsgevonden. 
De vader van Otto Piene is leraar en sterft plotseling aan een hartinfarct als Hitler in de 
laatste oorlogsjaren alle jongemannen boven de 15 jaar oproept voor militaire dienst en 
zijn twee zonen dienst moeten nemen.       
Piene doet op het einde van de oorlog onderweg naar huis een grote ontdekking die van 
belang is voor zijn kunst. Aan de mond van de Elbe ziet Piene zo ver het oog reikt een 
glanzende vlakte van water waarin de zon weerspiegelt en ziet hierin een 
verbazingwekkende vrede die helaas nog geen werkelijkheid is geworden. 
 
Evenals Heinz Mack zoekt Otto Piene in die jaren nieuwe projecten om de eenheid tussen 
mens en natuur te herstellen, te verfraaien en te eren. In ‘Wegen naar het Paradijs’ in 
het blad Zero 3 (juli 1961) zoekt Piene naar een nieuwe wereld: 
 

Ja, ik droom van een betere wereld 
Moet ik van een slechtere dromen ? 
Ja, ik verlang naar een wijde wereld 
Moet ik me een engere wensen? 
 
Piene wil van de nacht wegvliegen en denkt altijd in het licht te kunnen blijven als we de 
tegenstellingen overwinnen. Toch is voor Piene het licht niet genoeg, hij gaat de strijd 
aan met het donker, wil het doorlichten en doorzichtig maken, zijn gruwel ontnemen 
door het te bekennen en het met zijn adem en lichaam tot een kracht maken. Het is 
daarom dat Otto Piene gebruik maakt van rook waarmee het kwade kan wegvliegen. (vrij 
vertaald p.284 Otto Piene in Ante Glibota). 
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                                                               Otto Piene 1967                                                           
                                                                                        

                                                                             
    Het heldere Groen in mijn ogen, 1972                            Rookschilderij 1965 
 

Otto Piene raakt al vlug geïnteresseerd in de existentie– en later in de filosofie als 
geheel. Het streven naar een andere, betere, lichtere, poëtische wereld doorgloeit het 
hele wezen van Piene. De raster- en stencilwerken van Piene dragen titels als: ‘Een feest 
voor het licht’, ‘Gele zon’, ‘Puur licht’ en ‘Lichtsirene’; zijn de opmaat van zijn latere 
enorme lichtsculpturen en lichtinstallaties. Hieraan gaan vragen vooraf als: ‘Waarheen 
leidt de wereld, de kosmos en hoe kunnen we met onze betrokkenheid deze actiever, 
vitaler en meer visueel maken.’ 
 

  
Een deel van de zon, Neue Nat. Gal. Berlijn 2014                     Regenboog, Olympische Spelen 1972 
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Otto Piene Lichtballet Langen Foundation 2014            Opgeblazen ruimtelijke sculpturen 2014 
(duidelijk de invloed te zien van zijn vroege rasterwerken)       Foundation Langen Insel Hombroich                
                                                                                                       

Otto Piene sterft 17 juli 2014 in een taxi na de opening in de Neue National Galerie in 
Berlijn. 
 

Günther Uecker (1930) 
Uecker bespijkert alles wat hij tegenkomt. Als Uecker aan een nieuw werk begint legt hij 
eerst een bespannen doek met een stevige houtdrager op de grond en slaat een spijker 
in het midden van het doek. Van dit midden uitgaand beweegt Uecker om het werk heen 
en slaat met uiterste precisie intuïtief-spontaan honderden spijkers, die formeren in 
spiralen, wervels en golven. Uecker slaat nooit een spijker helemaal door het doek heen 
maar laat ze duidelijk door het dragermateriaal uitsteken waardoor het tweedimensionale 
beeld wordt opengebroken en lichtinval belangrijk wordt. Het beeld lijkt te vibreren 
terwijl toch alles op zijn plaats blijft. Met elektrisch aangedreven motoren worden 
bewegings- en lichteffecten nog versterkt. Uecker maakt geen gebruik van schetsen. Niet 
alleen de lichamelijke inzet is voor Uecker van essentieel belang maar ook het voltooien 
van het werk in één doorgaande actie om iedere mogelijkheid tot correctie en 
tussentijdse reflectie te voorkomen. 
 
Alles wat in Ueckers nabijheid is gekomen heeft hij bespijkerd: stoelen, televisies, 
ruimten, piano’s, vloeren, boeken, schoenen, tafels, landschappen, niets ontsnapt aan 
zijn handen. Het is alsof hij ons wil herinneren aan de kruisdood van Jezus, die ook niet 
niet is ontkomen aan de spijkers in handen en voeten.  
 
Het gedachtegoed van Uecker heeft zich in hem kunnen nestelen door de ervaringen van 
de Tweede Wereldoorlog en van het IJZEREN GORDIJN waartoe zijn geboorteplaats 
Wendorf behoorde. Een diepe maatschappelijke betrokkenheid is gegroeid waarbij 
interreligieuze dialogen tussen verschillende culturen en vooral het zenboeddhisme een 
grote rol hebben gespeeld. Uecker verklaart het spijkeren als volgt: Vlak voor het einde 
van de tweede wereldoorlog moet zijn vader van legerplaats veranderen en is Günther 
Uecker alleen met zijn moeder en zusters in huis als de Russen komen die door het 
oorlogsgeweld er verschrikkelijk uitzien, huizen binnendringen, vele vrouwen en kinderen 
verkrachten en vermoorden. Om zijn moeder en zusters te beschermen plaatst Günther 
Uecker voor alle ramen en deuren houten platen en spijkert alles dicht.                  
Bovendien kunnen andere invloeden van betekenis zijn geweest. 
In 1915 ontstaat in Duitsland een spontane liefdadigheidsactie “Spijkeren voor het 
vaderland” ook wel “Kriegsnagelungen” genoemd. Tegen betaling kan het publiek in het 
openbaar sierspijkers slaan in speciaal ontworpen houten beelden die op prominente 
plaatsen in dorp en stad worden opgesteld. Voor een ‘Spende’ (gift) kan men een spijker 
slaan waarvan de opbrengst bedoeld is voor de verzorging van achtergebleven gezinnen 
en gesneuvelde soldaten. 
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 1915                           
Stadsridder met spijkers, geschonken door Joodse bankier, museum Bamberg   Spijkerbeelden 

 
In sommige steden worden zelfs voor dit doel spijkers in levende personen geslagen, 
maar meestal wordt uitgegaan van historische figuren als Roeland, paladijn van Karel de 
Grote, Siegfried en aartsengel Michaël. 
 
Het spijkeren heeft een nog langere voorgeschiedenis in de krachtbeelden uit Afrika, 
zoals het NKISI Nkondi beeld van de Mayombe stam uit Neder-Congo uit de laat 
twintigste eeuw. Ze belichamen voodoo en hekserij en bevorderen niet alleen genezing, 
bescherming en bevordering van de jacht maar kunnen ook ingezet worden om anderen 
kwaad te doen en te vervloeken. Deze beelden zijn opgebouwd uit hout en dragen 
schelpen, spijkers, ijzer, dierenhuid en kralen. Bij de navel bevindt zich een holte waarin 
een magische lading van kruiden worden gelegd, die wordt afgesloten door een schelp. 
 
Waar heeft Uecker niet tentoongesteld ? Overal heeft Uecker zijn nagelsporen achter 
gelaten, van in het vroegere Oost-Duitsland, Warschau, Moskou en Polen tot in Peking, 
Zuid-Dakota, Cuba, Israël en de Arabische landen. Het schrift en zijn betekenis heeft 
Ueckers bijzondere belangstelling. Het spijkerschrift, de Egyptische hiëroglyfen en 
Aziatische schrifttekens combineert Uecker met eigen reliëfdrukken van spijkers. Zijn 
tentoonstellingen in diverse landen gaan gepaard met brieven, teksten en manifesten 
welke de problemen van oorlog en vrijheid aan de orde stellen. 
                                                                          

                
 G. Uecker, Ronddraaiend spijker licht structuur 1961             1963 stoel             De staat van het woord 
 

  
1964                                               Werk voor Teheran Museum 2012 
 

De ideeën en gedachten van de ZERO beweging breiden zich als een olievlek over de wereld uit’. 
Zeer belangrijk is de tentoonstelling ‘Vision in Motion-Motion in Vision’  21 maart 1959 
georganiseerd door G-58 in het Hessenhuis in Antwerpen. De kunstenaars van deze tentoonstelling 
wilden een symbiose tot stand brengen tussen kunst, natuur en techniek. Lichtinstallaties, 
rookschilderijen en spijkerobjecten worden er getoond. 
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Zero kunstenaars: 

Duitsland: Otto Piene, Heinz Mack, Günther Uecker, Uli Pohl (1935), Christian Megert (1936), 
Adolf Luther (1912-1990), Oskar Holweck (1924-2007), Hermann Goepfert (1926-1982), Almir 
Mavignier (1925),                                                                                                                     
België: Paul van Hoeydonck, Sjef Verheyen, Walter Leblanc (1932-1986),  Pol Bury (1922),                                             
Venezuela: Jesús Rafael Soto (1923-2005)                                                                                                                             
Frankrijk: Bernard Aubertin (1937), Yves Klein (1928-1962), Jean Tinguely (1925-1991) en 
Daniel Spoerri (1930), Arman (1928-2005)                                                                                                          
Italië: Lucio Fontana (1899-1968), Piero Manzoni (1933-1963), Enrico Castellani (1930), 
Dadamaino (1930-2004), Piero Dorazio (1927-2005), Agostino Bonalumi (1935-2013) Nanda Vigo 
(1936). De relatie met Azimut, Gruppo Enne en Gruppo T. 
Japan: Gutai: Yayoi Kusama (1929) a polka dot in de vorm van de zon, welke een symbool is voor 
energie van de hele wereld en ons leven, maar tevens in de vorm van de maan and also the form 
of the moon, die rond is, zacht, kleurrijk, redeloos en onwetend.  Polka dots worden beweging, zijn 
een weg naar de oneindigheid." 
Andere Gutai kunstenaars: Jiro Yoshihara, Saburo Murakami, Fujiko Shiraga, Akira Kanayama en 
Sadamasa Motonaga. 
Amerika: George Rickey (1907-2002) beeldhouwer. 

Nederland: NUL Beweging. NUL= 0: Henk Peeters, Armando, Jan Schoonhoven, Jan 
Hendrikse en Herman de Vries. 
 

            
Piene Sky sculptuur voor Parijs 2008                                   Mack Sahara project 1559 
 

 
Aaron van Erp: Braadworst met chilisaus die symbool staat voor de unieke positie die Rusland inneemt tussen 
Europa en Azië, olieverf op doek, 150x250, 2015 
 
Licht en duisternis, geluk en verdriet, liefde-haat en onmacht balanceren immer op een 
smal koord. We houden moed en het is goed dat kunstenaars ons hierop wijzen. 
 

In mijn volgende brief ga ik eerst in op de NUL=0 beweging in Nederland. 
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