van 8 t/m 12 maart in de Nicolaïkerk in
Utrecht wordt werk getoond van ruim zestig
hedendaagse kunstenaars die abstract geometrisch werk maken. Het is een ode aan De
Stijl. Mannen en vrouwen, jonge en oude kunstenaars, bekende en minder bekende namen
uit binnen- en buitenland. De bezoeker wordt
verrast door de opgewekte eenvoud van het
abstracte werk. Op sokkels staan strakke, rustige vormen, die elkaar overtuigend in evenwicht houden. Aan een wand trekt een speelse
compositie in levendige kleuren de aandacht.
Steeds is er weer iets anders te ontdekken. Het
oog dwaalt over het werk en vindt houvast
in het energieke ritme van een structuur. Het
werk straalt kracht uit. Deze werken raken,
door hun verbeelding van een niet-zichtbare
denkwereld, aan wat beeldende kunst ís sinds
de oprichting van De Stijl.
Kees Segers

'Ik ben wel op zoek naar de zuivere
vorm, maar in de stille hoop die nooit
te vinden. Ik wil liever steeds ontdekken dat ik in de richting kom, het gaat
me meer om dat proces dan om de
uitkomst ervan.' Simon Oud
Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog zien we
een ingrijpende omwenteling in de kunst. De kunstenaars van de internationale beweging Dada (1916)
verzetten zich tegen de waanzin van de oorlog en
willen een nieuw begin maken. Dada manifesteert
zich als een provocatie van de gevestigde instituties,
kunst en literatuur.
Ook de leden van De Stijl erkennen bij hun oprichting
in 1917 dat hun nieuwe ideeën een noodzakelijke en
logische reactie zijn op de historische ontwikkeling.
Ook zij wijzen het afbeelden van de werkelijkheid
af. Toch is er een groot verschil in opvatting over de
nieuwe uitgangspunten voor de kunst en de uitvoering
ervan.
Bij Dada gaat elke kunstenaar individueel verder.
Maar in De Stijl-beweging worden manifesten ondertekend en theorieën ontwikkeld.

Van Doesburg lijkt de grote initiator, maar mogelijk is
Mondriaan de man van de ideeën. Als hoofdredacteur verzorgt Van Doesburg de artikelen in het tijdschrift en onderhoudt hij veel internationale contacten.

'Het is een zoeken naar vorm: subtiel
en gevoelsmatig. Kijken naar licht
en donker. Je laten leiden door een
materiaal, iets dat raakt en waarmee
je iets wilt doen, zo abstract is het.'

In 1921 verblijft hij enige tijd in Weimar om de Stijlprincipes onder de Bauhaus-studenten te verspreiden. In zijn gehuurde atelier vinden de Stijl-cursussen
plaats die door Bauhaus-studenten en andere
kunstenaars worden bezocht. Hoewel de cursussen
succesvol zijn, roepen zijn radicale ideeën ook weerstand op. Desondanks worden verschillende cursisten
blijvend beïnvloed in hun werk.

schappen, vondsten 'van de straat'. Op een grote
tafel liggen volgekrabbelde vellen papier: schetsen en
aantekeningen voor nieuw werk, boven de tafel inspirerende foto's. In een andere hoek diverse werken in
wording. Daar wordt gewikt en gewogen, gecombineerd, geschaafd en geschoven 'tot het goed is'.

Mondriaan, met zijn strenge ideeën over de zuiverheid van de beweging, keert zich in 1925 van De Stijl
af. De beweging is dan al uit elkaar aan het vallen.

'Als ik een truc kon bedenken om
beelden te kunnen laten zweven, zou
ik helemaal vrij zijn.' Marco Goldenbeld

Rond 1922 hebben veel kunstenaars de groep al
verlaten. Gerrit Rietveld kan zich na tien jaar niet
meer vinden in alle ideeën van De Stijl, met name
wat betreft de samenwerkingsverbanden tussen de
disciplines. Hij is van mening dat de architectuur, de
schilder- en beeldhouwkunst zich los van elkaar moeten ontwikkelen. Van Doesburg brengt in 1927, tien
jaar na de oprichting, het laatste nummer van De Stijl
uit, een jubileumuitgave.

Tussen Van Doesburg en Mondriaan ontstaat in 1919
een conflict dat uiteindelijk tot een definitieve breuk
zal leiden. Aanleiding is de schuine lijn in Mondriaans
werk, die volgens Van Doesburg het evenwicht verstoort. Mondriaan geeft hem uiteindelijk gelijk en
hangt het bewuste schilderij 45 graden gedraaid aan
de muur, waardoor het weer een compositie wordt
van horizontalen en verticalen. Zijn laatste ruitvormige
schilderij zal de onvoltooide Victory Boogie Woogie
worden, dat hij schilderde in New York in de jaren
1942-1944.

Na De Stijl
Veel kunstenaars blijven in het spoor van de Stijlideeën verder werken. De Stijl blijft van grote invloed
op de ontwikkeling van zowel de beeldende kunst,
de architectuur als het design in Nederland. Als
antwoord op het modernisme ontstaat in de jaren
negentig een nieuwe avant-gardistische beweging, het
internationaal succesvolle Droog Design.
Voor de beeldende kunst zijn veel ideeën van De
Stijl en het modernisme blijvend gebleken. Volgende
bewegingen zoals het Minimalisme, Abstract
Expressionisme, Colorfieldpainting en Zero laten dat
zien.
Tot op de dag van vandaag zijn er kunstenaars die
werken in de concrete traditie, met herkenbare kenmerken als abstractie, rationaliteit, geometrie, minimalisme, en bovenal een grote interesse voor constructie,
materialen en technieken.

De Stijl en de theoretische uitgangspunten
Niet alleen de natuurlijke weergave wordt verlaten,
ook de schaduwwerking en het perspectief worden
opgeofferd. Een belangrijk doel voor De Stijl is de
eenwording van de schilderkunst en de architectuur,
door Mondriaan de 'Nieuwe Beelding' genoemd.
Vorm en kleur spelen een grote rol in deze theorie.
Er wordt gezocht naar de essentie van de vormen.
Horizontale en verticale lijnen en vlakken worden
evenwichtig ten opzichte van elkaar geplaatst.
Kleuren worden gereduceerd tot de zuivere kleuren
rood, geel en blauw en de non-kleuren wit, grijs en
zwart.
Theo van Doesburg introduceert het begrip concrete
kunst. In tegenstelling tot abstracte kunst, waar de
natuurlijke voorstelling wordt verlaten maar waar nog
wel verwijzingen naar bijvoorbeeld emoties kunnen
zijn, bestaat in de concrete kunst enkel de zuivere verhouding tussen idee, kleur, vorm en ruimte. Het gaat
om zuiver rationele en formele kunst.

Rond 1924 laait de discussie weer hoog op. Maar nu
wordt de diagonaal door Van Doesburg geschilderd.
De verbinding met een hogere geestelijk waarde die
hij toekent aan de dynamiek van de diagonaal, is de
reden van de ruzie. Volgens Mondriaan is dit in strijd
met de ideeën van De Stijl.

'Ik merk dat ik steeds weer probeer aan te tonen
dat in het niets de oneindigheid besloten ligt, of
dat nu een driehoekig vlakje of de ribben van een
kubus betreft.' Don Satijn

Wianda Keizer

'Ik wil de steen door geometrische vormentaal zo
veel mogelijk abstractie meegeven. En tegelijkertijd proberen er leven in te krijgen, zodat de steen
méér lijkt dan object. Alsof de steen zelf heeft
besloten te gaan staan, liggen of zitten.'
Ada van Wonderen

Han Reeder

Op de tentoonstelling essentie

De voorboden
In Parijs voelt Piet Mondriaan zich aangesproken
door de modernistische kunstenaars bij wie kleur
en vorm de essentie van hun abstracte kunst zijn
gaan bepalen. Rond diezelfde tijd (1913) ontstaat in
Rusland het zeer vooruitstrevende Constructivisme.
Geïnspireerd door de assemblages van Pablo Picasso
maken de kunstenaars volledig abstracte constructies van alledaagse materialen. Hun voorkeur voor
technieken en machinale productie is ontstaan uit de
belangstelling voor de toenemende industrialisatie.
Ook bij de ontwerpers van De Stijl zal vanaf de jaren
twintig interesse ontstaan voor massaproductie, wat
leidt tot de eerste pogingen van samenwerking tussen
ontwerper en industrie.

Coby Brinkers

100 jaar De Stijl
Het is moeilijk voorstelbaar dat het al honderd jaar
geleden is dat Piet Mondriaan en Theo van Doesburg
hun heldere, strakke abstracte doeken schilderden. Ze
ogen nog altijd modern, net als de meubels van Gerrit
Rietveld (1888-1964). Wat maakt De Stijl nog steeds
zo aantrekkelijk? Is het het optimisme dat spreekt uit
de frisse, primaire kleuren? De eenvoud en de harmonie van de composities?
Van Doesburg (1883-1931) en Mondriaan (18721944) leren elkaar in 1916 kennen. De laatste heeft
in het kunstzinnige Parijs radicale ideeën opgedaan
over de universele en abstracte kunst. Op voorstel van
Van Doesburg wordt in 1917 in Leiden het tijdschrift
De Stijl opgericht.

Pim Piët

Een bijzondere expositie in het jaar van De Stijl

In de keuken van de kunst
De deur naar het atelier zwaait open. Binnen wacht
een ordelijke chaos. Een lichte ruimte, langs de muur
enkele verse creaties, een ouder werk aan de wand.
Samen is het een prachtig, sprankelend en evenwichtig geheel. Tegen de achterwand staat een dikke rij
doeken en panelen. In de kast materialen, gereed-

Het licht valt op een klein object. Omdat het zo klein
is, lijkt het speelgoed. De kunstenaar: 'Ik maak het altijd eerst in het klein, dan zie ik beter of het klopt. De
vorm, de verhoudingen, de spanning. Zie je wel? En
kijk, als je hem draait krijgt hij een totaal andere uitstraling. Van tevoren had ik dat niet kunnen bedenken.
Je moet het toch altijd weer máken, om het te kunnen
zien!'

De tentoonstelling
De werken op essentie bieden
variaties in vorm, nuances in
kleur en lijnen die een bepaalde
zachtheid of ruwheid meekrijgen. De uitdrukking van het
materiaal en de wijze waarop
het werk is gemaakt, hebben niet
meer alleen een formele, maar
óók een affectieve waarde.
Kijken, gewoon maar kijken
Je ziet het werk, je neemt rustig
de tijd om het te leren kennen
en die aandacht is essentieel
om het werk te kunnen verstaan.
Om het te leren waarderen
en ervan te gaan houden. De
eenvoud van het werk nodigt uit
tot contemplatie en spel. Je kunt
het vergelijken met de zee, die
rustgevend werkt en tegelijkertijd
energie geeft. Het kunstwerk is,
evenals de zee, niets anders dan
zichzelf.
Alle getoonde werken zijn te
koop.

Carl Möller

Op de schouders van de meesters
Van Doesburg had het vast niet kunnen bedenken. Na
de radicale breuk met de traditie kan de abstract-geometrische kunst inmiddels op een eigen honderdjarige
traditie bogen. De Stijl is zelf erfgoed geworden.
Met de beeldende elementen lijn, kleur, vorm en
ruimte weten kunstenaars nog steeds nieuwe, frisse
werken te realiseren, de diepte van de verbeelding
in te duiken om tot op de bodem te onderzoeken hoe
een kleine aanpassing de zwaarte van een vlak verandert, of het ritme in de ruimteverdeling tussen lijnen.
Zoekend naar eenvoud, balans én spanning, proberend zo dicht mogelijk bij de kern te komen. Het onderwerp is steeds te vinden in het werk zelf, het werk
is geen afbeelding van iets anders. Of toch, soms een
beetje, met weglating van alles wat de zuiverheid van
de vorm verstoort. Hedendaagse kunstenaars stellen
hun eigen grenzen vast.
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