
LES 8 mei 2021

- Vervolg Colorfield painting
- Pre-Pop
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BARNETT NEWMAN (1905 – 1970)

“Wij bevrijden onszelf van 
belemmeringen als herinnering, 
associatie, nostalgie, legende, 
mythe, … dat wat de West-
Europese schilderkunst altijd bezig 
hield. In plaats van kathedralen te 
bouwen vanuit Christus, de mens 
of 'leven', maken we het uit 
onszelf, uit onze eigen gevoelens.”



The Song of Orpheus, 1944-45,Oil pastel 
on paper, Metropolitan, 51 x 38 cm

Untitled, 1945, MoMA, 29.2 x 41.2 cm

BARNETT NEWMAN
Vroeg werk: biomorf



Onement: verkorting van het woord atonement
(boetedoening)
Eerste maal ‘zips’

“Ik heb het gevoel dat mijn ritssluiting mijn schilderij 
niet verdeelt… ze doet precies het tegenovergestelde: 
zij verenigt het geheel. Ze creëert een totaliteit."

BARNETT NEWMAN

Onement I, 1948, 
MoMA, 69.2 cm 
41.2 cm

Onement III, 1949, 
MoMA, 182.5 x 84.9 cm



“Kunst moet de Waarheid dienen: het zoeken naar de verborgen zin van het leven.  Het sublieme is niet gelegen in datgene wat 
wordt af- of uitgebeeld, maar in het kijken naar het schilderij zelf. The sublime is now.”

Vir Heroicus Sublimis, 1950-51, MoMA, 242.2 x 541.7 BARNETT NEWMAN



Cathedra - 1951- 250 x 550 cm - Stedelijk Museum Amsterdam

BARNETT NEWMAN





Beschadigd met een stanleymes in 1997 door Gerard Jan van B.

Voor een bijna-monochroom vertoont 
Cathedra bijzonder veel kleurschakeringen, 
wat de restauratie extra bemoeilijkte.



BARNETT NEWMAN, Who 's Afraid of Red , Yellow and Blue, 1966-67, Stedelijk A’dam, 224 x 544 cm





Who's afraid beschadigd in 1986 door Gerard Jan van B. 

BARNETT NEWMAN



KERRY JAMES MARSHALL, Red (If They Come in the Morning) 2012, acrylic, canvas, 244 x 544 cm Het sublieme
van Newman 
maakt plaats
voor een sociaal-
politieke
boodschap.  

Marshall ruilt de drie primaire kleuren in voor de politieke driekleuren van de Pan-Afrikaanse vlag. Rood symboliseert bloed 
en opoffering, zwart de mensen en groen de vruchtbaarheid van Afrika. Deze driekleur is het embleem van “Black Power”.



Newman: 
’Mondriaan heeft in zijn streven naar
perfectie (geometrie) alle metafysiek
(romantiek) verzwolgen.’

PIET MONDRIAAN
Compositie no. IV, met rood, blauw en geel, 
1929, Stedelijk A'dam



“Ik reduceerde schilderkunst tot 
zijn logische conclusie en 
exposeerde drie doeken: rood ,geel
en blauw. Ik bevestigde: “ het is 
allemaal voorbij.”

ALEKSANDER RODCHENKO
Verklaring van Het Einde van de Schilderkunst,

1921 op de tentoonstelling 5 x 5 = 25



Achilles, 1952, National Gallery of Art 
Washington, 241.6 x 201 x 5.7 cm

BARNETT NEWMAN



“Lema
sabachthani" 
(Waarom heb je 
mij verlaten)

Stations of the Cross, 1958-66, National Gallery of Art Washington BARNETT NEWMAN



BARNETT NEWMAN

Stations of the Cross I Stations of the Cross III Stations of the Cross IV



Broken Obelisk, h. 750 cm, cortenstaal, 1963 – 1969 BARNETT NEWMAN

MoMA
Red Square, University 
of Washington



Broken Obelisk, voor de Rothko Chapel in Houston, Texas, geplaatst in 1970



SURREALISME
(automatische technieken)

Jaren ’20 -‘30

NEO-DADA (PRE-POP) 
* Rauschenberg …

HAPPENING - PERFORMANCE
POP ART (VS – GB)

NOUVEAU REALISME (FR)
DE NIEUWE VISIE

* Raveel
Jaren ‘60-’70 CONCEPTUELE KUNST

Jaren ‘60 …

POSTMODERNISME
Jaren ‘80 …

Jeff Koons
Mauricio Cattelan
Damien Hirst
* Wim Delvoye

…

1916 - 1924

ABSTRACT EXPRESSIONISME
Jaren ’50

Pollock / De Kooning …
Rothko / Newman …

STREETART
Jaren ‘80 …

POST PAINTERLY 
ABSTRACTION & 

MINIMAL ART
Jaren ’60 -‘70



DE LINK tussen WILLEM DE KOONING en ROBERT RAUSCHENBERG

DE KOONING RAUSCHENBERG



DE LINK tussen ROBERT RAUSCHENBERG en ROGER RAVEEL

RAUSCHENBERG RAVEEL



RAUSCHENBERG, Erased De Kooning, 1953, Traces of 
drawing media on paper with label and gilded frame, 

Tate Gallery London, 64 x 55 cm 

Hoe maak je een tekening met een gum … ?



https://vimeo.com/29169282
Robert Rauschenberg - Erased De Kooning

RAUSCHENBERG

Erased De Kooning
Infraroodscan van Robert Rauschenbergs Erased de Kooning 
Drawing met sporen van de originele tekening van Willem de 
Kooning

https://vimeo.com/29169282


“NEO-DADA” OF “PRE-POP” IN NEW YORK

ROBERT RAUSCHENBERG                         

(1925 - 2008)
JASPER JOHNS (1930)

JOSEPH CORNELL                         

(1903 – 1972)
JOHN CAGE                         

(1912 – 1992°



ROBERT RAUSCHENBERG (1925 - 2008)

Tussen de passie van de Action Painters en de 
onverschilligheid van de real Pop 

Robert Rauschenberg, White Painting, 1951

Leraar van Rauschenberg: JOSEF ALBERS, voortzetter van Bauhaus 
principes in de Black Mountain College, North Carolina

JOSEF ALBERS, Hommage to the Square, 1964, 46 x 46 cm 



RAUSCHENBERG

White Painting (seven panel), 1951

White Painting [three panel], 1951, MoMA, 183 x 274 cm



Untitled [glossy black painting], ca. 1951, enamel and 
newspaper on canvas, Sfmoma, 182,7 x 134,6 cm

De plooien en ribbels van het krantenpapier
doen denken aan de gestuele penseelstreken
van abstract expressionistische schilderijen.

Untitled (Red Painting), 1954. Oil, fabric, and 
paper on canvas, 179.7 x 121.9 cm

“Rood staat niet voor passie,                         
rood is rood.”

RAUSCHENBERG



Charlene, 1954, Combine painting. (oil paint, charcoal, paper, fabric, newspaper, wood, plastic, mirror, and metal 

on four Homasote panels mounted on wood with an electric light.), 226.1 × 284.5 × 8.9 cm, Stedelijk, Amsterdam 

Het gebaar van het Abstract Expressionisme + Schwitters + Duchamp RAUSCHENBERG





Merzbilder

Kersenschilderij, 1921, MOMA

Painting for Noble Ladies,                        

painting and collage

KURT SCHWITTERS

(1887-1948)“I am a painter and 
I nail my pictures 

together.”
DADA



KURT SCHWITTERS, Merz Bild 25A, 

1920, 104,5 x 79 cm

"I think a painting is more like the real world 
if it's made out of the real world." 

Untitled, 1955. Combine painting. 39.3 x 52.7 cm Jasper Johns Coll. 



RAUSCHENBERG

“Een paar sokken is niet 
minder geschikt om een 
schilderij mee te maken 

dan hout, linnen, 
olieverf en terpentijn.”

Minutiae, 1954. Freestanding combine. 214.6 x 205.7 x 77.4 cm



Detail Woman I, DE KOONINGDetail Minutae, RAUSCHENBERG VGL



Bed, 1955, oil and pencil on pillow, quilt, and 
sheet on wood supports, 191.1 x 80 x 20.3 cm 
(The Museum of Modern Art)

“Ik denk dat Bed een 
van de vriendelijkste 
schilderijen is die ik 
ooit heb gemaakt.”

RAUSCHENBERG



VERGELIJK MET NOUVEAU REALISME – DANIEL SPOERRI – jaren ‘60

“Ik beperk me er toe een 
beetje lijm onder de objecten 
aan te brengen.”



RAUSCHENBERGOdalisk, 1955-58, Freestanding combine h. 211 cm, Museum Ludwig Keulen

“Schilderen heeft zowel 
met kunst als met leven te 
maken. Geen van beide 
kan worden gemaakt. Ik 
probeer te opereren in de 
kloof tussen beide.”



INGRES, La Grande Odalisque, 1814, Louvre, 91 × 162 cm



Monogram, 1955-59, Freestanding 
combine, h. 106,6 cm

Moderna Museet Stockholm 

RAUSCHENBERG



Canyon, Oil, pencil, paper, metal, photograph, fabric, wood, canvas, buttons, mirror, taxidermied eagle, 
cardboard, pillow, paint tube and other materials, MoMA, 207.6 x 177.8 x 61 cm

RAUSCHENBERG



Factum I en II, 1957, Oil, ink, pencil, crayon, paper, fabric, newspaper, ... and painted paper on canvas, 156 x 90.2 cm RAUSCHENBERG

Beide werken lijken zo op 
elkaar (tot de laatste
verfdruiper toe) dat de 
geheiligde spontaneïteit van 
het Abstract Expressionisme
van de nodige ironie wordt
voorzien.



Untitled (Elemental Sculpture), ca 1953, SFMOMA

RAUSCHENBERG

Assemblages van gevonden voorwerpen

“Everything starts on the street… “



Mercury Zero Summer Glut, 1987

cardboard sculpture, 1971

RAUSCHENBERG



JEAN TINGUELY, Homage to New York, 1960. Zelfdestructieve
machine, performance MoMA, 1960

RAUSCHENBERG, Money Thrower for 
Tinguely’s Homage to New York, 1960



Baluba III, 1961

https://www.facebook.com/ARTtube/videos/1126784397399339

Méta-Matic No. 10, 1959. Museum Tinguely, Basel

JEAN TINGUELY

https://www.facebook.com/ARTtube/videos/1126784397399339


“Dit Neo-Dada, dat zich nu Nieuw 
Realisme, Pop Art, Assemblage etc. noemt, 
is een goedkoop genoegen dat teert op wat 
Dada gedaan heeft.  Toen ik de ready-
mades ontdekte, dacht ik daarmee het 
maken van esthetische rommel te 
ontmoedigen.  In Neo-Dada gebruiken ze 
de ready-made echter om daaraan 
‘esthetische waarde’ te ontdekken.  Ik 
wierp hun de flessendroger en het urinoir 
in het gezicht als een provocatie en nu 
bewonderen ze die om hun ‘esthetische 
schoonheid.’”



RAUSCHENBERG, Untitled (Late 
Kabal American Zephyr), 1985

DUCHAMP, 1913/15



MAARTEN VANDEN EYNDE. Plastic Reef (2008-2012). Afval verzameld 
tijdens een vier jaar durende wereldreis langs de oceanen.

VANDAAG: Kunst en afval als 
ecologische boodschap 



Globe’ (diameter van 8,5 meter), 
gemaakt van verschillende soorten 
schroot en afval gevonden in en rond 
Saint-Mihiel, Frankrijk. 

MAARTEN VANDEN EYNDE, Globe (2013), Le Vent des Forêts, Fresnes-
au-Mont, Frankrijk, 2013



Begin jaren zestig begon Rauschenberg te experimenteren met zeefdrukken van illustraties uit kranten, magazines en 
kunstboeken. Vervolgens beschilderde hij het vlak waarop de soms fel gekleurde afbeeldingen naast en over elkaar gedrukt 
waren. In de loop der jaren heeft hij de zeefdrukken op zeer verschillende materialen gedrukt, zoals doek, papier, hout, glas, 
spiegels, zelfs op draaiende schijven en schuivende panelen. Vaak ook zijn er gevonden voorwerpen, knipperende lampen en 
spelende radio's in verwerkt.

Axle, 1964, olieverf en zeefdruk op doek, vier delen, 274x610, Keulen, Museum Ludwig



Tracer, 1963, oil and silkscreen on canvas

RAUSCHENBERG

Retroactive-I-1963,oil and silkscreen ink and oil 
on canvas, 213,5 x 152 cm



RAUSCHENBERG

Scanning, 1963, SFMoMA, 141.6 x 185.4 cm

Page 80, Paragraph 7 (Short Stories), 2001 



Star Quarters I-IV, 1973, silk screen on mirror-coated Plexiglas

RAUSCHENBERG



David Salle Old Bottles 1995. Oil and acrylic on canvas, 245 x 325 cm

VERGELIJK MET DAVID SALLE – ‘POSTMODERNIST’  - jaren ‘90



DAVID SALLE, To be Titled #2, 1998 oil and acrylic on canvas on 3 panels, 230 x 153 cm 

230 x 153 cm



‘The Collaborators’

v.l.n.r.: John Cage, Merce Cunningham, Robert Rauschenberg



JOHN CAGE : “Everything we do is music.”

« The Prepared Piano, 1952 »

“Mijn intentie is intenties af te schaffen.”

Hij heeft ons allemaal 
beïnvloed, zelfs diegenen die 
niet door hem zijn beïnvloed.



“Ik heb niets te zeggen maar zeg 
het toch, en dat is poëzie.”

“Wat is meer muziek: een vrachtwagen die 
langs een fabriek of een die langs een 

muziekschool rijdt ?”

https://www.youtube.com/watch?v=gN2zcLBr_VM

“Ervaren is beter dan begrijpen.”

https://www.youtube.com/watch?v=gN2zcLBr_VM


GERHARD RICHTER, Cage 
Paintings, 2006, oil on 
canvas, 290 cm x 290 cm



VERGELIJK MET YVES KLEINS SYMPHONIE MONOTONE (‘’NOUVEAU REALISME”) 

https://www.youtube.com/watch?v=LkHoWUwxEFM

https://www.youtube.com/watch?v=LkHoWUwxEFM


Rond 1950 woonde John Cage lezingen bij van Daisetz Teitaro Suzuki, over zenboeddhisme en bestudeerde Indiase 
filosofie en muziek. Hij ontdekte ook het Chinese orakelboek I Tjing, dat een hulpmiddel werd om ‘toevalgestuurde’ 
composities te maken: hij stelde het boek vragen over aspecten van de compositie en gebruikte de antwoorden om te 
componeren. 

Music of Changes: Book One 1951
https://vimeo.com/365783940

https://vimeo.com/365783940


RAUSCHENBERG AND DANCE, PARTNERS FOR LIFE 

Ashley Chen, center of the Merce Cunningham Dance Company in “Interscape” (2000), in front of a backdrop designed by Rauschenberg.



Merce Cunningham Dance Company performing “Antic Meet” (1958), with costume design by Robert Rauschenberg and 
music by John Cage (27 min.) https://vimeo.com/74140688

https://vimeo.com/74140688


https://vimeo.com/104641239

Minutiae, première 1954

https://vimeo.com/104641239


Untitled (The Hotel Eden), c. 
1945,Construction, National Gallery of 
Canada, Ottawa

JOSEPH CORNELL (1903 – 1972)

Assemblages

‘Shadow boxes' of kleine theaters van herinneringen


