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MALEVICH. Het icoon van de onzichtbare werkelijkheid, het icoon van het Niets





ROBERT FLUDD (Eng, 1574-1637) 
De zwarte pagina uit Utriusque cosmi maioris scilicet et 
minoris metaphysica, physica atque technica historia, 
1617
(De metafysische, fysieke en technische geschiedenis van de 
twee werelden, namelijk de grotere en de kleinere)

“En zo tot in het oneindige.”

Het zwarte vierkant dat het 
lege niets voorstelt dat 
voorafging aan het universum.



De zwarte pagina in The Life and 
Opinions of Tristram Shandy, Gentleman 
van LAURENCE STERNE, 1759

(Commentaren op de Engelse 
samenleving en cultuur.)



JONATHAN SAFRAN FOER, blz. uit Everything is illuminated, 2002



ALPHONSE ALLAIS, Combat de nègres dans 
une cave, pendant la nuit, (1882), in Album 
primo-avrilesque, Paris 1897

RAIMOND PELEZ, Première impression du 
Salon de 1843, in Le Charivari, 19. März 1843, 
30 x 24,5 cm

19e eeuwse Franse karikaturen



Het Zwarte Vierkant
NABEELDEN

MALEVICH 
1913 ('23), Staatsmuseum 
Sint- Petersburg 
106,2 x 106,5 cm



“In 1913 probeerde ik wanhopig om de kunst te bevrijden van het dode gewicht van de 

werkelijkheid. Ik wendde mij tot de vorm van het vierkant. En dat moest zwart zijn.”

KASIMIR MALEVITSJ (1879 – 1935)

Tegelijk alles en niets

De leegte of volheid die niet langer waargenomen, alleen maar gevoeld kan worden. 

Het icoon van de onzichtbare werkelijkheid

Een nulpunt én nieuw beginpunt in de kunst

De absolute creatie

Het gelaat van God 

Kunstcollege Malevich: Joost Zwagerman - 17-10-2013. https://tvblik.nl/dwdd/17-oktober-2013 (enkel in Nederland te bekijken)

https://tvblik.nl/dwdd/17-oktober-2013


Malevich was betoverd door de ‘leegte’ die 

alles bevatte en sprak over de 

aanwezigheid van het Absolute. 

Rond 1924 schreef hij op het schutblad van 

zijn notitieboekje: 

‘het doel van de muziek is stilte’. 



“Ik heb niets te zeggen

maar zeg het toch

en dat is poëzie.”

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

JOHN CAGE
1952

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


PRINCE, The Black Album, 1994

DAVID BOWIE, The Next Day, 2013

David Bowies come-backalbum uit 2013. Een 
remake van de cover van zijn album Heroes, 
met echter in het midden een wit vierkant dat 
het portret van Bowie aan het oog onttrekt. 
Volgens Bowie zelf was deze cover een 
bescheiden witte ode aan 'het grootse zwarte 
vierkant'.

JOY DIVISION, Unknown Pleasures, 1979



2006



AD REINHARDT (New York, 1913 – 1963)
‘no likeness of anything on earth' 

Zwart als ontkenning





AD REINHARDT, Installation view Abstract Paintings 1962-63, David Zwirner, New York, 2013

Ad Reinhardt maakte ongeveer tweehonderd ‘zwarte’ schilderijen. Vorm en restvorm, figuur en achtergrond bestaan niet meer. 



AD REINHARDT, Ultimate Paintings, 1960, oil on canvas,  152,4x152,4 cm 



AD REINHARDT

Ultimate Painting No. 39, 
1960

Puur
Abstract
Non-objectief
Tijdloos
Ruimteloos
Onveranderlijk
Relatieloos
Ongeïnteresseerd



CARAVAGGIO, De H. 
Hieronymus schrijvend, 
ca. 1606

Het zwart dat modelleert
en het zwart als
oneindige diepte.



From left, works from 1989: “The United States Courts Are Partial to the Government,” “No Mandatory Patriotism” (center)     
and “The United States Government Destroys Art.” 

In tegenstelling tot Ad Reinhardt gaat het hier juist wel over zwaartekracht en gewicht.

The“revenge” drawings, na het het weghalen van de Tilted Arc in 1989 

RICHARD SERRA (VS, 1938)



RICHARD SERRA, Tilted Arc, Federal Plaza, New-York – 1981-1989



RICHARD SERRA (VS, 1938)
The United States Courts Are Partial to Government, 1989, SFMoMA, paintstick on paper, 266,7 x 472,5 cm



The United States Government destroys art, 1989, The Broad Museum, LA, paintstick on paper, 287.02 x 546.74 cm

RICHARD SERRA



RICHARD SERRA, The American Flag 
is not an object of worship, paintstick
on paper, 1989, 288 x 376 cm

Schilderijen als sculpturen



RICHARD SERRA, No Mandatory Patriotism. 1989, MoMA, paintstick on paper, 236.5 x 510.9 cm



RICHARD SERRA, Thinking of Sesshu, 1987

(Sesshū Tōyō (1420 - 1506) was de 
meest prominente schilder met inkt en 
wassing uit zijn periode.)

De Vier jaargetijden, herfst



Prop, 1968, lood en antimoon (= scheikundig
element dat lood sterker en harder maakt.)

One ton Prop (House of Cards), 1969, Lead 
antimony, four plates, Each plate 122 x 122 x 2.5 cm 

RICHARD 
SERRA



Tentoonstelling “Malevich and the American 
Legacy”, Gagosian Gallery, 2011

RICHARD SERRA

Hoe dicht tekenkunst bij sculptuur 
en architectuur kan komen.

His drawings “are not about something, they 
are something. They do not imply weight, 

they are weight.”



Richard Serra: drawings 2015-2017 - Museum 
Boijmans Van Beuningen

https://www.youtube.com/watch?v=KMo2cX3rf94 (7.46) 

https://www.youtube.com/watch?v=KMo2cX3rf94


MARK ROTHKO 
(1903 – 1970)

ABSTRACT EXPRESSIONSIME 
COLOURFIELS PAINTING



MARK ROTHKO
Untitled (White, Blacks, Grays on Maroon), 1963

“Het is een wijdverbreide opvatting onder 

schilders dat het er niet toe doet wat men 

schildert, als het maar goed geschilderd is.  

Dit is nu de kern van academisme.  Er bestaan 

geen goede schilderijen die over niets gaan.  

Wij beweren dat het onderwerp het 

belangrijkste is en dat alleen tragische en 

tijdloze onderwerpen betekenis hebben.”



MARK ROTHKO
Untitled, 1968





MARK ROTHKO
N° 14 (Browns over Dark), 1963, oil and acrylic on 
canvas, 228.5 x 176 cm, Georges Pompidou



MARK ROTHKO, 1954 – 1969 – 1968
“It are the light ones that are tragic.”



In 1957 schreef Rothko: 

“Ik ben alleen maar geïnteresseerd in het 

uitdrukken van basis menselijke emoties 

- tragedie, extase, doem enzovoort. 

Mensen die huilen voor mijn schilderijen 

hebben dezelfde religieuze ervaring als 

ik toen ik ze schilderde."



MARK ROTHKO, Black on maroon, 1958, Oil paint, acrylic paint, glue tempera on canvas, 266,5 x 381 cm, Tate Londen



Rothko Chapel Huston (1965)

http://rothkochapel.org/learn/about/
Zoon Christopher Rothko over de kapel (6:14)

Christopher Rothko contemplates his father’s work in the Rothko 
Chapel Huston



ROBERT RAUSCHENBERG (1925 – 2008)
Untitled [glossy black painting], ca. 1951, lak en 

krantenpapier, SFMoMA, 182.7 x 134.6 cm

“De donkere verf was gewoon een ideaal 
middel om de textuur van de krant te 
onderdrukken en de tekst te verbergen.”

Het opzoeken van de grens tussen collage en schilderkunst.
Statement t.o.v. het Abstract Expressionisme



Detail achterkant Views of Robert Rauschenberg’s Untitled [glossy black painting] 



ROBERT RAUSCHENBER, Untitled, ca. 1951, Lak en krantenpapier, Whitney Museum, 221 × 433 cm



ELLSWORTH KELLY (VS, 1923 – 2015)
Green Blue Black Red, 2007

“Artworks are more important than the artist’s personality”

MINIMAL



Square Form, 1951, Cut-and-pasted color-
coated paper on paper, 19 x 20 cm

Black Square with Blue, 1970, Tate Modern, 305 × 305 cmELLSWORTH 
KELLY



ELLSWORTH KELLY , Black Green, 1980, olie op doek, 178 x 203 cm MINIMAL



Zambezi, 1959, lakverf op doek, 230.5 x 200 cm

FRANK STELLA (VS, 1936) 

Jill, 1959, lakverf op doek, 229,5 x 200 cm

MINIMAL



ALLAN 
MCCOLLUM
(VS, 1944)
Collection of 
Forty Plaster 
Surrogates, 
1982, MoMA,
Lakverf op 
plaaster

Authenticiteit 
en de unieke 
status van 
het 
kunstwerk 
worden in 
vraag gesteld. 

CONCEPTUEEL



ROSEMARIE TROCKEL (DL, 1952)

Cogito, ergo sum, 1988, gebreide wol op 
linnen, 210 x 160 cm, De Pont

CONCEPTUEEL



Game : Malevich, 2012

STANO MASÁR (Slovakije, 1971) CONCEPTUEEL



From Malevich to Malevich, 2012, C-print on plastic slate, 12 pieces, 15 x 15 cm each

STANO MASÁR

Het zoeken naar een grens tussen kunst en niet-kunst is utopisch.

CONCEPTUEEL



TREVOR PAGLEN
Black Square, 2015
(Serie ‘Black Sites’)

Een geclasseerde pagina uit een verslag

over Stellarwind, een programma dat

Bush na de aanslagen van 11 September 

2001 had ingesteld om de Amerikaanse

geheime dienst NSA meer bevoegdheden

te geven bij het opsporen van 

buitenlandse terrosristen.   

CONCEPTUEEL



GILLIAN CARNEGIE (GB, 1971) 
Black Square, 2008, oil on canvas, 193 x 193 cm
Matte en glanzende verf.

“Het was de uitdaging om een 
nachtscène weer te geven, in plaats 
van een bewuste verwijzing naar de 
monochrome traditie in de 
schilderkunst.“



“My paintings have neither object nor space 

nor line nor anything - no forms. They are light, 

lightness, about merging, about formlessness, 

breaking down form. You wouldn’t think of 

form by the ocean. You can go in if you don’t 

encounter anything. A world without objects, 

without interruption, making a work without 

interruption or obstacle.”

AGNES MARTIN

AGNES MARTIN  (CA, 1912-2004)
The Sea, 2003, 183 x 183 cm 



The Tree, 1964. Oil and pencil on canvas, 
182.8 x 182.8 cm, MoMA

Wood I, 1963. Watercolor and graphite on paper, 
38.1 x 39.4 cm

AGNES MARTIN



“From music people accept pure emotion. 
But from art, they demand explanation.” 

The Islands, 1961, oil and graphite on canvas, 
182.9 cm x 182.9 cm

AGNES MARTIN



Three paintings from 2003 by 
Agnes Martin, from left, 
Untitled #21, Homage to Life 
and The Sea

AGNES MARTIN



AGNES MARTIN (1912-2004), Hommage 
to life, 2003, acrylic and graphite on 
canvas, 152.4 cm x 152.4 cm

Een van haar laatste schilderijen

https://www.youtube.com/watch?v=902YXjchQsk
Artist Agnes Martin – 'Beauty is in Your Mind' | 
TateShots (7.37)

https://www.youtube.com/watch?v=902YXjchQsk


YUN HYONG-KEUN (Zuid-Korea, 1928- 2007) 



Burnt Umber & Ultramarine Blue, 1982, Oil on linen, 90.5 × 116.5 cm

YUN HYONG-KEUN

(Omber of umber is een 
kastanjebruin tot bijna 
zwart gesteente.)

“Blauw is de kleur 
van de hemel en 
omber de kleur van 
de aarde.”



Burnt Umber & Ultramarine Blue, 1998

YUN HYONG-KEUN



Axel Vervoort Gallery, Wijnegem, december 2020

YUN HYONG-KEUN



Vroeger werk:
Umber-Blue, 1978. Oil on 
cotton, 80.6 x 100 cm

YUN HYONG-KEUN



Exhibition view retrospective Axel Vervoordt, Palazzo 
Fortuny Venetië, 2019

Yun Hyong-Keun
From October 24, 2020 → February 20, 2021
Axel Vervoordt Wijnegem
https://www.axel-
vervoordt.com/gallery/exhibitions/hyong-keun-yun

“Omdat alles op aarde uiteindelijk terugkeert naar de 
aarde, is alles slechts een kwestie van tijd. Als ik me 
er aan herinner dat dit ook voor mij en mijn 
schilderijen geldt, lijkt het allemaal zo onbeduidend.”

https://www.axel/
https://www.axel-vervoordt.com/gallery/exhibitions/hyong-keun-yun


Le dernier Paysage’, gouache, encre et crayon sur papier, 38 × 45, 2004

THIERRY DE CORDIER (B, 1954)



Zwarte zee. Nuit d'Ostende, gouache, acrylique, encre de Chine, craie et crayon sur papier cartonné, 19,5 × 29,5, 1984-2002

« Waar ik bovenal van houd, is de zee

helemaal in zwart schilderen en de lucht

ook. Trouwens, kan je je mooiere

zeegezichten voorstellen dan de donkere

marines van Permeke ? »

THIERRY DE CORDIER 



De donkere marines van CONSTANT PERMEKE (1886-1952) 



THIERRY DE CORDIER, Mer 
Grosse, 2011, Oil paint on paper 
mounted on panel, 169x150,5



THIERRY DE CORDIER, Grand Nada, 2007-2012, 
oil and enamel on canvas, 320x205 cm



THIERRY DE CORDIER, De Kapel van het Niets, 2007, Duffel







“Een sacrale romp, berekend volgens de gulden snede.”

Thierry De Cordier ontwierp een 

kapel waarvan de verhoudingen 

bepaald zijn door de regel van de 

gulden snede. Het bouwvolume 

bestaat uit een zwarte, blokvormige 

‘container’ van 12,5 m lang, 5,5 m 

breed en 5,5 m hoog, die aan de 

buitenkant volledig bekleed is met 

een dubbele laag roofing, 

bestreken met pek. Een witte 

binnenwand (de ‘muur van het 

Niets’) steekt via een opening in 

het dak boven dit zwarte lichaam 

uit. 





support.polaroid.com… 

Why are my photos completely black ?



…or completely white? 





“Het niets bestaat en raakt alles.”

Joost Zwagerman


