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▼

INLEIDING

A ls je naar een museum voor moderne kunst

gaat, vind je al deze dingen – maar ook nog veel

meer. Dat komt doordat kunstenaars

voortdurend nieuwe manieren bedenken om kunst te

maken. Ze gebruiken nog steeds verf, inkt, marmer en

brons, maar sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw

hebben ze ook video’s opgenomen, performances

gehouden en installaties gemaakt.

De kunstenaars van tegenwoordig vinden het leuk om te

experimenteren en juist iets anders te doen dan gewoon

is. Ze gebruiken vaak onverwachte materialen, zoals

olifantenstront, geplette auto’s of chocolade. Door

voorwerpen die wij als normaal of als wegwerpartikelen

beschouwen om te bouwen, zijn moderne kunstenaars

altijd opnieuw aan het uitvinden en opnieuw aan het

verbeelden.

WAT IS MODERNE KUNST? leidt je rond door deze

spannende wereld. 

WAT IS VOLGENS JOU MODERNE KUNST?

SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN?

BEELDEN EN FOTO’S?
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Je zult bij ieder onderwerp kunstwerken ontdekken 

en meer te weten komen over de ideeën

en technieken die door kunstenaars

over de hele wereld worden

gedeeld. Achter in het boek staat

een handige uitleg bij allerlei

kunstwoorden – alles waar je een

sterretje* achter ziet staan, kun je

in de woordenlijst vinden. Daar vind

je ook meer informatie over alle

kunstenaars die in dit boek voorkomen

én een lijst met handige websites en musea voor 

moderne kunst waar je meer kunt bekijken.

Meer dan ooit gaat kunst tegenwoordig over het stellen van

vragen en over het maken van je eigen regels. Het gaat net

zozeer over ideeën en gevoelens als over hoe een

kunstwerk eruitziet. Moderne kunstenaars willen ons de

ogen openen en ons de wereld op een andere manier laten

zien. Wij nodigen jou uit om met hen mee te gaan – door te

kijken, te onderzoeken, te genieten en vragen te stellen.

WAT IS MODERNE KUNST? leidt je rond door deze

spannende wereld. 

7

INSPIREREND

In dit boek staan kunstwerken

over spelletjes, de ruimte en bizarre

beesten. Het onderzoekt de

bouwstenen van kunst, zoals vormen,

lijnen en kleuren, en het staat vol kunst die

van verrassende materialen is gemaakt,

zoals elektrisch licht en lege

eierschalen. Kijk maar eens: welke

werken vind jij het meest

inspirerend?
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▼

IETS BLAUWS HEEFT

ZICH OVER DIT PAPIER

UITGESMEERD. 

WAT ZOU DAT ZIJN

GEWEEST?

De kunstenaar Yves Klein was

helemaal bezeten van één kleur:

blauw. Samen met een schei -

kundige maakte hij zijn eigen

merk verf, dat noemde hij

‘International Klein Blue’. Het was

een bijzonder heldere en intense

kleur. Hij bracht de verf op zijn

werken aan met rollers, sponzen

en zelfs met mensen! Dit kunst -

werk is deel van een serie waarbij

Klein naakte vrouwen gebruikte

als ‘levende penselen’. De

vrouwen werden met blauwe verf

ingesmeerd en gingen op grote

vellen papier liggen, waar ze rond

rolden of elkaar voortsleepten

zoals de kunstenaar tegen ze zei.

De lichaamsafdrukken die door

deze performances* ontstonden,

hadden verrassende vormen en

patronen.

KLEURENSPETTER

Yves Klein, Anthropometry: Princess Helena – 
Antropometrie: Prinses Helena, 1961
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Olafur Eliasson, The Colour Spectrum Series – De kleurenspectrumserie, 2005

Olafur Eliasson gebruikt graag zoveel

mogelijk verschillende kleuren in zijn kunst.

Eerder hing hij in een gebouw een

reusachtige oranje zon op, hij maakte een

echte regenboog in een museum en hij

verfde een rivier groen. In deze rechthoek

van afdrukken staan alle kleuren die een

mens kan zien, van ultraviolet linksboven tot

infrarood rechtsonder. Eliasson wil dat we

erover nadenken dat iedereen op een andere

manier kleuren ziet. Wat we denken over

kleur of erbij voelen, komt door onze

herinneringen en emoties, en zelfs door onze

familie en het land waar we vandaan komen.

Als je naar dit raster kijkt, welke kleur groen

lijkt dan volgens jou het meest op die van een

appel en welke het meest op broccoli?

Kiezen jouw vrienden dezelfde kleuren als jij?

EEN
KLEURENWERELD

In de loop van de geschiedenis hebben

mensen altijd bepaalde betekenissen aan

kleuren gegeven. Rood kan liefde of gevaar

beteken, blauw staat vaak voor trouw, wijsheid

of waarheid. Olijfgroen is al heel lang de kleur

van de vrede, terwijl donkergroen juist met

hebzucht en jaloezie in verband wordt

gebracht. Denk eens aan je

lievelingskleur: waar doet die je aan

denken en hoe voel je je

daarbij? 

9



▼

VIJF VORMEN,

TIEN KLEUREN

Dan Flavin gebruikt in zijn kunst -

werken maar heel weinig soorten

lampen, terwijl er veel meer bestaan. 

Hij koos vijf vormen (een ronde peer en

vier lange rechte, van verschillende

lengtes) en maar tien kleuren 

(rood, blauw, groen, roze, geel,

ultraviolet en vier tinten

wit).

GEWELDIG LICHT

SOMS KUNNEN EEN -

VOUDIGE, ALLEDAAGSE

DINGEN SCHITTERENDE

KUNSTWERKEN WORDEN

Dit lichtkunstwerk werd door Dan
Flavin gemaakt door tl-buizen aan de

muur te bevestigen. Flavin werkte graag

met standaard gloeilampen die hij in een

gewone bouwmarkt kon kopen. De

lampen werden zijn nieuwe

kunstmaterialen; de vaste vormen en

kleuren kon hij op talloze verschillende

manieren rangschikken. Dit kunstwerk

geeft helder wit licht, maar als je dichtbij

kijkt, lijkt het wel alsof de muur

eromheen zelf ook straalt. Zie jij de

zachte gloed om de randen? Wat denk

je dat dat doet met het kunstwerk?

Dan Flavin, “monument” for V. Tatlin 1 – ‘monument’ voor V. Tatlin, 1964
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LICHTKUNST

Kunstenaars zijn altijd al geïnteresseerd

geweest in licht. Eeuwenlang hebben schilders

schitterend zonlicht, duistere schaduwen of de

lichtval door ramen geschilderd. De twee kunstenaars

op deze bladzijden gebruiken echt elektrisch licht

om hun kunst mee te maken. Maar wat

gebeurt er als de lichten worden

uitgedaan?

Dit kunstwerk van Bruce Nauman is net een

gedicht gemaakt van licht. Nauman maakt letters

van glazen neonbuizen, die hij in iedere vorm kan

buigen. Neon is helder en opvallend en wordt

vaak gebruikt om plekken als schoon heidssalons

of fastfoodrestaurants te markeren. Maar

Nauman wil ons niets verkopen. Hij gebruikt het

felle neon om woorden te maken die ons diep

laten nadenken. Waar verlang je naar (desire),

wat hoop je (hope) of heb je nodig (need)?

Bruce Nauman, Human/Need/Desire – Mens/Behoefte/Verlangen, 1983
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Jackson Pollock, White light – Wit licht, 1954



▼

DRUPPELS

EN SPATTEN

Jackson Pollock druppelde en gooide

verf op zijn doeken. Hij verspreidde 

de kleuren met troffels en messen in

plaats van met kwasten. Zijn techniek

werd zo beroemd dat hij ‘Jack 

the Dripper’ (de druppelaar)

werd genoemd!

Bridget Riley gebruikt een andere techniek

in haar optische of ‘op-art’ schilderijen. Ze

maakt optische illusies, waarbij je ogen denken

dat ze iets zien bewegen of trillen, terwijl je

hersenen weten dat je naar stille lijnen op een

plat vlak kijkt. Kijk eens een paar seconden

goed naar dit schilderij: zie je de lijnen 

dansen en golven?

Pollock werd een abstract expressionist* genoemd. 

Hij bracht zijn gevoel liever in beeld met kleuren en lijnen

dan door iets echts of herkenbaars te schilderen. Elk 

deel van zijn schilderij schreeuwt om aandacht – overal

tegelijk. Waar worden jouw ogen naartoe getrokken?

Dit lijkt misschien wel een plaatje uit een tijdschrift,

maar het is een zorgvuldig samen gesteld schilderij,

dat is gebaseerd op een advertentie voor een

vakantieoord. Roy Lichtenstein kopieerde

vaak de eenvoudige stijl en primaire kleuren* van

de stripboeken waar hij als kind van hield. Hij heeft

de huid van dit meisje in kleine stipjes geschilderd,

alsof ze uit een krant of stripverhaal komt.
Bridget Riley, Current – Stroming, 1964

Roy Lichtenstein, Girl with Ball – Meisje met bal, 1961

KIJK EENS NAAR DIT EXPLOSIEVE

SCHILDERIJ VAN JACKSON POLLOCK.

DRUPPELS, STIPPEN EN GOLVEN
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▼

HOE 

DEED HIJ HET?

Twombly’s schilderij is enorm: zo 

groot als een klein filmdoek. Hij kon 

niet makkelijk bij de bovenkant komen, 

dus verzon hij een slim trucje: hij zat op 

de schouders van zijn atelierassistent*,

Nicola del Roscio, die voor het doek

heen en weer liep. Zo kon Twombly

zijn lange ononderbroken

lijnen maken.

Dit schilderij van wit krijt op zwarte verf, is gemaakt 

door Cy Twombly. Het staat bekend als een van 

zijn ‘schoolbord-werken’ omdat de krassen eruitzien 

als krijt op een schoolbord. Twombly woonde in Rome,

Italië, en zijn krabbels lijken op de graffiti op de monu -

menten en muren van de stad. Maar hier kun je geen

woorden onderscheiden. Twombly maakte dit schilderij

expres geheimzinnig in plaats van duidelijk en leesbaar,

zodat we er onze eigen betekenis in kunnen leggen.

HET GAAT NIET OM DE NAAM

DEZE KUNSTWERKEN HEBBEN ÉÉN

DING GEMEEN: ZE HEBBEN GEEN

TITEL. WAAROM IS DAT, DENK JE?

Cy Twombly, Zonder titel, 1970
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KUNST

ZONDER TITEL

Sommige kunstenaars geven hun kunstwerken

geen titel omdat ze ons niet willen vertellen wat 

we ervan moeten denken, ze nodigen ons uit om 

onze eigen ideeën erbij te vormen. Vraag eens 

aan je vrienden hoe zij deze drie kunstwerken

zouden noemen en kijk hoeveel

verschillende antwoorden je

krijgt.

Nam June Paik was componist en een

pionier in de videokunst*. In dit kunstwerk

zonder titel speelt een piano zonder pianist op

mechanische wijze ragtimemuziek. Twee

camera’s nemen op wat er in de piano gebeurt,

en die opnames zijn op dertien televisie -

 schermen te zien. Twee andere schermen laten

de componist John Cage zien, door wie Paik

sterk is beïnvloed. Dit werk kreeg geen titel, om

de betekenis ervan open te laten.

Robert Morris, Zonder titel, 1969

Waar lijken deze hangende stroken volgens jou

op? Eerder maakte Robert Morris kunst -

werken van harde materialen, zoals staal, maar hij

stapte over op zachte materialen zoals vilt, omdat

hij beweging en toeval in zijn werk wilde brengen.

Hier hangen uitgesneden rechthoeken vilt aan de

muur van het museum en in het midden zakken ze

in. Zwaartekracht speelt een belangrijke rol in de

vorm van het kunstwerk. De zachte werken van

Morris kunnen ook op de vloer worden opgesta -

peld, waardoor hetzelfde kunstwerk verschillende

vormen aan kan nemen. Hij gaf deze werken geen

titels, omdat ze kunnen bewegen en vervormen,

en dus ook van betekenis kunnen veranderen. 

Nam June Paik, Zonder titel, 1993

‘Willekeurig opstapelen, slordig
bijeen brengen, ophangen, het
materiaal een tijdelijke vorm geven…
Toeval is toegestaan…’
Robert Morris
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▼

HOE DEED ZE HET?

Gillian Wearing werkte samen met een

team van haar-, make-up- en special effects-

kunstenaars om haar masker en pruik te maken.

Het was een langdurig en kostbaar proces –

alleen al het masker kostte zo’n elfduizend

euro. Daarna nam Wearing veel foto’s om

precies de juiste te krijgen. Zoals ze zelf

zegt: ‘Dingen er echt uit laten

zien, is een kunst.’

Links: Gillian Wearing, Self-Portrait at 17 Years Old –
Zelfportret op 17-jarige leeftijd, 2003

OOG IN OOG

Op het eerste gezicht lijkt dit een korrelige foto, maar

in werkelijkheid is het een schilderij dat op een foto is

gebaseerd. Het is gemaakt met behulp van een

diagonaal raster vol cirkels, ovalen en driehoeken. 

De Amerikaanse kunstenaar Chuck Close is

beroemd om zijn enorme schilderijen van gezichten.

Dit zelf portret lijkt op het soort digitale afbeeldingen

dat je in enkele seconden kunt maken met je

computer of mobiele telefoon, maar het kost Close

vele maanden om zijn kunstwerken zorgvuldig met

de hand te schilderen.

Deze foto van Gillian Wearing (links)

heet Zelfportret op 17-jarige leeftijd. Het lijkt

een gewone foto uit in een pasfotohokje.

Maar als je goed rond haar ogen kijkt, zie je

iets vreemds: de kunstenares draagt een

masker. Gillian Wearing was veertig jaar toen

ze dit kunstwerk maakte: ze maakte een

kiekje na dat werd genomen toen ze

zeventien was. Ze verbergt haar gezicht en

nek achter een rubberen masker, ze heeft

verder ieder detail van de oude foto

nagebootst, inclusief haar kapsel, haar kleren

en het oranje gordijn van het hokje. Is dit

nieuwe zelfportret nu echt of verzonnen? Of

zit het daartussenin?

Chuck Close, Self-Portrait – Zelfportret, 1997

KUNSTENAARS HEBBEN HET ALTIJD LEUK GEVONDEN OM HUN

EIGEN GEZICHT VAST TE LEGGEN IN ZELFPORTRETTEN*. MAAR

DEZE TWEE WERKEN ZIJN NIET WAT ZE LIJKEN…
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Richard Long, Kilkenny Circle – Kilkenny Cirkel, 1984

De stenen in deze cirkel komen uit Kilkenny, Ierland.

Ze werden door de kunstenaar Richard Long
opgeraapt terwijl hij daar wandelde. Long houdt veel

van de natuur en is beroemd omdat hij zijn

wandelingen in kunstwerken omzet. Soms laat hij

buiten een bijna onzichtbaar spoor achter, zoals een

paar stoffige voetafdrukken. Op andere momenten

schrijft hij een gedicht, neemt hij een foto of maakt hij

een kunstwerk voor een museum. Deze cirkel is van

een tijdloze eenvoud, net als de verstilde eeuwenoude

steencirkels die overal in Engeland en Ierland zijn

aangetroffen.

IN EEN KRINGETJE RONDDRAAIEN

CIRKELS KUNNEN IN DE NATUUR VOOR -

KOMEN OF DOOR MENSEN ZIJN GEMAAKT,

OUD OF MODERN ZIJN EN STILSTAND 

OF BEWEGING WEERGEVEN.

VEELZIJDIGE  

VORMEN

Heb jij wel eens een cirkel in het zand gete -

kend, of een stok achter je aangesleept door het

bos? Richard Long vindt het ook leuk om een vou -

dige vormen in het landschap te maken, van lijnen en

kruisen tot cirkels en spiralen. Hij heeft tijdens zijn

wandelingen cirkels gemaakt in verafgelegen gebeden,

van het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte tot de Afri -

kaanse Saharawoestijn. Long gebruikt daarvoor

mate rialen die hij tijdens zijn wan delingen vindt,

zoals leisteen, hout of den nennaalden. Daar -

mee maakt hij natuurlijke vormen die

lijken op de kunst van onze prehis -

torische voorouders.



▼

Waardoor zou je het idee krijgen om een

cirkelvormig kunstwerk te maken? Atsuko
Tanaka kreeg het idee voor dit schilderij

door een kunstwerk dat ze eerder maakte,

Electric Dress (Elektrische jurk). Tanaka was

geboeid door elektriciteit en technologie; haar

jurk was van tweehonderd veelkleurige

knipperende gloeilampen gemaakt. Een groot

deel van haar leven besteedde ze daarna aan

werken die door dat draagbare kunstwerk

waren beïnvloed, en die bijna helemaal uit

lijnen en cirkels bestonden. De slepende lijnen

en cirkels-in-cirkels van dit schilderij lijken

bijna op elektrische draden en gloeilampen.

Damien Hirst heeft honderden schilderijen

gemaakt van gekleurde stippen en draaiende

schijven. Hij is gefascineerd door dingen die

ronddraaien – of dat nu de aarde is of een

ouderwetse langspeelplaat op een pick-up.

Voor de kunstdruk* hieronder, heeft hij een

metalen plaat vastgezet op een speciaal ont -

worpen ‘draaimachine’ in zijn atelier. Terwijl de

machine ronddraaide, kraste Hirst met naalden,

schroevendraaiers en andere scherpe voor -

werpen in de plaat. Daarna liet hij gekleurde inkt

in de krassen lopen en drukte hij de metalen

plaat op papier om deze explosieve, wervelende

cirkel te maken.

Atsuko Tanaka, Zonder titel, 1964

Damien Hirst, Round from “In a Spin, the Action of the World on Things”, Volume 1 –
Rond uit ‘Draaiend, hoe de wereld op dingen inwerkt’, Volume 1, 2002

‘Ik denk dat cirkels op een of
andere manier bij alle mensen in
alle tijden horen… Voor mij is dat
een deel van hun emotionele
zeggingskracht…’
Richard Long
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▼

BIZARRE BEESTEN

Nicolas Lampert, Very Slow, Very Tired – Heel langzaam, heel moe, 2006

Dit gemengde beest van Nicolas Lampert
is half dier, half machine. Deze kameleon op 

een tank komt uit een serie fantasiefoto’s, 

waarin zich ook een hert met een trein en een

bidsprinkhaan met een kraanwagen bevinden.

Lampert combineert natuurlijke en door 

mensen gemaakte vormen om de merkwaardige

overeenkomsten te laten zien. Hier zijn de

kameleon en de tank allebei gepantserd,

langzaam en roofzuchtig.

KIJK EENS NAAR DEZE RARE

WEZENS. WAT ZOUDEN HET ZIJN?
MACHINEDIEREN

Nicolas Lampert kiest afbeeldingen

uit zijn eigen verzameling fotokopieën,

daarna knipt en plakt hij ze met de hand om

collages* van zijn machinedieren te maken. 

Hij wil dat het resultaat eruitziet als ‘een

overblijfsel uit het verleden, een verloren

wetenschappelijke handleiding of… een

ontwerp voor de toekomst’. Lampert houdt

van dieren en zijn kunst is een reactie

op de vernietigende invloed van

mensen en machines op de

natuur.

20



Heb jij wel eens zo’n dier gezien? Dat denk ik niet, want

Joan Fontcuberta en Pere Formiguera hebben

dit fantasiewezen zelf bedacht. Ze bewerken foto’s op zo’n

manier dat er dieren ontstaan die zo uit een natuurhistorisch

museum lijken te zijn weggelopen. Dit beest noemen ze

Alopex Stultus, wat ‘achterlijke wolf’ of ‘vos’ betekent, en ze

hebben verzonnen dat het zichzelf als een struik kan

vermommen.

Joan Fontcuberta en Pere Formiguera, Alopex Stultus, 1985–88

‘Het hart [van mijn werk]…
wordt gevormd door de
vraag naar de waarheid van
foto’s. Wees voorzichtig,
kritisch en blijf twijfelen… 
Dat is mijn advies.’
Joan Fontcuberta
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AL WAT SCHITTERT

VAN DE OUDHEID TOT NU IS GOUD

EEN VAN DE AANTREKKELIJKSTE

MATERIALEN VOOR KUNSTENAARS.

Deze marmeren kubus van zo’n

veertienhonderd kilo is bedekt met goud

dat tot dunne velletjes is geslagen,

zogenaamd bladgoud. Hij werd gemaakt

door James Lee Byars, die met zijn

kunst altijd naar perfectie zocht. Byars

was geïnteresseerd in oosterse religie en

filosofie en De tafel van perfectie moet

eigenlijk worden tentoongesteld in het

midden van een lege ruimte, zoals een

altaarstuk of een heilige schrijn..

James Lee Byars, The Table of Perfect –
De tafel van perfectie, 1989

GOUDEN KUNST

Waar heb jij wel eens echt goud gezien?

Het is een van de meest zeldzame en

kostbare stoffen op aarde, en wordt

meestal voor juwelen en munten

gebruikt. Het werd ook in religieuze

kunst verwerkt, van oud-Egyptische

dodenmaskers tot schilderijen van

christelijke heiligen en beelden van

hindoegoden. Voor de kunstenaars van

nu staat het nog steeds voor perfectie

en goddelijke schoonheid.
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Het schilderij Vriendschap van Agnes
Martin is ook bedekt met bladgoud. Martin

staat bekend om haar verfijnde kunstwerken

waarin lijnen en rasters een hoofdrol spelen –

hier heeft ze een geometrisch patroon in het

gouden oppervlak gekerfd. Maar haar

wiskundige ontwerp is niet star of stijf; het

glanzende schilderij wordt verzacht door de

licht scheve, met de hand getrokken lijnen.

Martin wilde dat haar werken iets persoonlijks

zouden weergeven: een innerlijke

gevoelswereld. Het goud staat hier voor iets

kostbaars en spiritueels, zoals de allerbeste

vriendschap.

De Spaanse ontwerper Martin Azúa maakte

een heel nuttig kunstwerk dat je in je zak kunt

stoppen. Zijn draagbare huis is gemaakt van

licht, dun materiaal dat aan de ene kant goud

en aan de andere kant zilver is. De gouden kant

beschermt je tegen de kou, terwijl de zilveren

zijde je tegen hoge temperaturen beschut. Dit

onderkomen van Azúa is zo uitgekiend dat het

met behulp van zonlicht of de warmte van je

eigen lichaam kan worden opgeblazen. Azúa

gebruikte goud omdat dat zowel mooi als

praktisch is. Is dit huis volgens jou een

kunstwerk, design of architectuur?

Agnes Martin, Friendship – Vriendschap, 1963

Martín Azúa, Casa Básica – Basishuis, 1999

IN DE WOORDEN 

VAN DE KUNSTENAAR

Het goud-en-zilveren huis van Martin Azúa was

ontworpen om los te komen van materialistische

bezittingen en als een experiment in eenvoudig

wonen. Hij zegt dat het huis staat voor ‘een leven

in beweging zonder materialistische banden.

Alles hebben terwijl je bijna niets hebt.’ 
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