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Inleiding

Doorheen deze scriptie zal zowel modernistische als hedendaagse kunst aan bod komen. Het 
begon allemaal met de vraag wat hedendaagse kunst nu precies is? Hoe verschilt die van de 
kunst van onze voorgangers? De kunst vandaag wordt omschreven als hedendaagse kunst maar 
er is een immens aanbod aan totaal verschillende kunst, kan dit allemaal als hedendaagse kunst 
bekeken worden? Is er dus eigenlijk een stijlbepaling van hedendaagse kunst? Daarover 
nadenkend en lezend kwamen er meer vragen bij mij op. Hedendaagse kunst kent natuurlijk een 
geschiedenis van kunst waaruit die voortkomt, speelt die daar dan een rol in? Hierbij kwam ik 
terecht bij het modernisme, een belangrijke stroming in de kunstgeschiedenis zeker in de 
westerse kunst. Hoe beïnvloedt modernisme hedendaagse kunst of heeft dit vandaag geen 
belang meer? Hierbij was ik vooral geïnteresseerd in de beeldtaal van het modernisme. De 
beeldtaal daaronder kunnen we verstaan hoe modernisme bijvoorbeeld een schilderij tot stand 
zou brengen. De manier van denken en kijken naar een kunstwerk en hoe er mee omgegaan 
wordt is sterk veranderd in de tijd van het modernisme. Is dit dan nog van belang in hedendaagse 
kunst? Of is dit weer helemaal veranderd? Kortom, wat is het belang van de modernistische 
beeldtaal in hedendaagse kunst?

Het modernisme was een belangrijk moment in de kunstgeschiedenis. De modernisten hebben 
nieuwe wegen opengelegd voor de kunst zoals we die vandaag kennen. Gemotiveerd vanuit 
eenzekere teleurstelling van hun voorgangers - classicisme, naturalisme, ... - en het wereldbeeld 
dat voor hun vertroebeld leek, wilden zij met hun kunst een ‘nieuwe taal’ brengen. Hun streefdoel 
was een kunst die een ‘nieuw waarlijk wereldbeeld’ zou scheppen, kunst zou daarbij geen leugen 
meer mogen zijn. Zij zagen de kunst van hun voorgangers als leugen aangezien die een venster 
naar de werkelijkheid bood die niet echt was. 

Modernisme ontstond circa eind negentiende begin twintigste eeuw, hier is vooral de eerste helft 
van de twintigste eeuw van belang. Het kan gezien worden als een reactie vanuit een 
ontgoocheling van hoe hun wereld tot nu toe geëvolueerd was. Door deze ontgoocheling is 
modernisme niet louter een verandering in de kunst, ze verzetten zich zowel tegen de traditionele 
opvattingen van kunst als die van de sociale organisatie en het dagelijkse leven. Hoe deze kunst 
zich zou uiten en hoe die nieuwe taal zichtbaar moest worden, is in vele manifesten vastgelegd. In 
deze manifesten beschreven ze hun doeleinden, wat ze zouden moeten vernieuwen en hoe ze dit 
naar buiten gaan brengen. Theo van Doesburg schreef in 1918, Manifest 1 van De Stijl, hier lezen 
we de opvatting over het nieuwe tijdsbewustzijn en de tradities,“4. Het nieuwe tijdsbewustzijn 
staat gereed zich in alles, ook in het uiterlijke leven te realiseren. 5. Traditie, dogma’s en de 
overheersing van het individuele (het natuurlijke) staan deze realisering in den weg.” Doorheen 
deze manifesten kunnen ze het verzet tegen de traditionele opvattingen duidelijk verwoorden en 
er mee naar buiten komen hoe zij deze vernieuwing zagen. De mogelijkheid om hun ideeën te 
verspreiden aan het grote publiek -wereldwijd- was voor hen hierbij ook van belang. We zullen 
echter zien dat dit gebruik van manifesten ook een beperking aan het modernisme heeft 
opgelegd, los van het feit dat dit in hun tijdsgeest nodig was of niet. 

De echte verandering op vlak van kunst in de tijd van het modernisme is het begrip ‘zelfkritiek’. 
Modernistische kunst was kunst die de focus op zichzelf legde als kunst. Zelfkritiek wordt daarbij 
een essentiële term in het modernisme. Elk medium moest daarbij zijn specifieke eigenschappen 
ten volle onderzoeken en uitdiepen. Om het met de woorden van Clement Greenberg te zeggen 
in Modernist painting, (1961, pg 1) “Modernism criticizes from the inside, through the procedures 
themselves of that which is being criticized.” Dit is niet alleen van toepassing op kunst in het 
algemeen maar op elk specifiek medium aangezien dit in elk specifiek medium zal verschillen. 



Door deze zelfkritiek en zuivering van elk specifiek medium kon elk medium zekerder zijn van zijn 
plaats in het geheel. Elk medium zou daarbij op zoek gaan naar een waarheid in zichzelf en zo 
ook een waarheid naar de buitenwereld toe kunnen geven. 

Ik geef hier even een voorbeeld ter verduidelijking. Neem nu schilderkunst, het specifieke aan 
schilderkunst, dat met geen ander medium gedeeld wordt, is vlakheid. Schilderkunst binnen het 
modernisme zal zich dan ook vooral op die vlakheid focussen en het tweedimensionale van het 
doek benadrukken. Daarbij zullen ze zich ook hard verzetten tegen de traditionele opvatting van 
het picturale als venster naar de werkelijkheid, dit is namelijk geen specifieke eigenschap van het 
medium schilderkunst, maar gaat eerder gepaard met fotografie. Het venster naar de 
werkelijkheid is dan ook een leugen binnen modernistische schilderkunst en is dus niet van 
toepassing in de ‘nieuwe taal’ die een waarheid aan de wereld moet bieden. Die toelegging op 
vlakheid zal hun ook sterk beperken en blijkt soms onmogelijk tot het einde door te trekken. 
Ik haal nog eens C. Greenberg aan in Modernist paintings (1961, pg 5), “ The flatness towards 
which Modernist painting orients itself can never be an absolute flatness. The heightened 
sensivity of the picture plane may no longer permit sculptural illusions, or trompe-l’oeil, but it 
does and must permit optical illusion.” Zo strikt bekeken, is elke aanbreng van verf op het doek al 
een ‘breuk’ met die vlakheid. We krijgen hier dus een beeld van hoe het vastleggen van die
manifesten hun ook kan beperken. En dat de regels die het modernisme zichzelf soms oplegde 
ook niet door alle modernisten bleven gerespecteerd worden. Door hun radicaal verzet tegen de 
traditionele opvattingen was vrijheid in het modernisme beperkt, wat ervoor zorgde dat ze zichzelf 
soms in de weg stonden. Vastgestelde manifesten maken het moeilijk om hun vrijheid te 
behouden, maar tegelijk waren ze voor hun ook nodig om een vernieuwing in de kunst aan te 
brengen. We zien direct dat het modernisme een dubbel karakter kent, Hun sterke kant is tevens 
ook hun zwakte. Het gebruik van een manifest laat heel de wereld hun nieuwe blik op kunst zien, 
ze willen los breken van de tradities maar tegelijk zijn ze daarin ook beperkt. Deze paradox van 
het modernisme zal later ook aan bod komen. 

De vrijheid die in modernisme onmogelijk lijkt, krijgen we in hedendaagse kunst wel te zien, alles 
lijkt te kunnen en alles zou op zich kunst kunnen zijn. Een immens verschil met de modernistische 
tijd. Maar op welke manier zou dit modernisme toch nog invloed hebben in hedendaagse kunst? 
Wat betekent het te schilderen, kunstenaar te zijn in de hedendaagse tijd? Een tijd waarin “alles al 
gedaan is” in kunst. Hoe beïnvloedt modernisme ons daarin en is de beeldtaal van het 
modernisme ook iets hedendaags? Belangrijk daarin lijkt mij om eerst eens te kijken wat 
hedendaagse kunst precies is? Bestaat er een definitie van hedendaagse kunst? Hoe kunnen 
we hedendaagse kunst herkennen? En aan de hand waarvan zouden we dan kunnen stellen dat 
de modernistische beeldtaal van belang zou zijn in hedendaagse kunst? Laten we daarbij eerst 
kijken wat er te verstaan valt onder hedendaagse kunst. Wat zijn de eigenschappen van 
hedendaagse kunst? We zullen zien dat geschiedenis daarin ook steeds een rol zal spelen.



Hedendaagse kunst en zijn relatie tot geschiedenis

Hedendaagse kunst, daaronder kunnen we verstaan de kunst die vandaag de dag gemaakt 
wordt, de kunst van onze hedendaagse kunstenaars. Maar wat houdt dat dan precies in die kunst 
van het nu? Wat is hedendaagse kunst nog meer dan gewoon de kunst van het moment? Dit 
blijkt een moeilijke vraag om te beantwoorden. Wat houdt het in dat iets hedendaags is of  
geschiedenis? Hedendaags, hedendaagsheid kan er niet van onderuit dat het een gevolg is van 
het verleden of dat het op zijn minst een verleden achter zich heeft. Speelt dit verleden, de 
geschiedenis een rol in hedendaagsheid? Zijn zij nog met elkaar verbonden, of betekent
hedendaagsheid een volledige breuk met het verleden en de geschiedenis?

Om het verband tussen hedendaagsheid en geschiedenis te bekijken neem ik graag Giorgio 
Agamben en Friedrich Nietzsche er even bij. In 1874 bracht F. Nietzsche Unzeitgemässe 
Betrachtungen uit, vertaald naar het Nederlands als Oneigentijdse beschouwingen. Het tweede 
stuk over nut en nadeel van de geschiedenis voor het leven beschrijft de hedendaagse mens. Hierin 
krijgt de geschiedenis een rol in het leven van de hedendaagse mens en cultuur. Hij schrijft het 
volgende (1983, p 94) , “Het onhistorische en het historische zijn in gelijke mate nodig voor de 
getrouwheid van een individu, een volk en een cultuur.” Nietzsche wil wel duidelijk stellen dat men 
niet nostalgisch moet worden of in die geschiedenis blijven hangen. 
Een overdaad aan geschiedenis zal de hedendaagse mens immers ook niet ten goede komen.
Toen Nietzsche in 1874 deze tekst schreef, was dit natuurlijk bedoeld voor de hedendaagse mens 
van zijn tijd. Is dit vandaag nog steeds zo? Niet voor niets kreeg dit werk de titel, Oneigentijdse 
beschouwingen. We zien dat deze filosofie van Nietzsche voor de hedendaagse mens vandaag 
nog steeds waardevol is. 
In 2009 schreef G. Agamben, “What is the Contemporary?” Daarin bespreekt hij dit werk van 
Nietzsche en past het ook toe op onze hedendaagse tijd. De conclusies van G. Agamben bij deze 
tekst van F. Nietzsche geven een duidelijk beeld van de rol van de geschiedenis. Zijn definitie van 
de hedendaagse mens gaat als volgt (2009, pg 40), “Those who are truly contemporary, who truly 
belong to their time, are those who neither perfectly coincide with it nor adjust themselves to its 
demands. They are thus in this sense irrelevant.”  Doordat deze mens niet volledig samen valt met 
zijn tijd is hij juist in staat zijn eigen tijd beter te ervaren. Hedendaagsheid wordt voor 
G.Agamben daardoor een enkelvoudige relatie - een individuele ervaring- van iemand met zijn 
eigen tijd, waaraan men zich moet hechten en op hetzelfde moment ook afstand moet van 
nemen. Dus geschiedenis speelt een bepaalde rol in het leven van de hedendaagse mens. Welke 
rol speelt die dan in de hedendaagse kunst?

Hierbij wil ik de focus vooral leggen op schilderkunst, een kunstvorm die immers ook al een lange 
geschiedenis heeft. we bekijken modernisme hier als meest “directe” geschiedenis van de 
hedendaagse kunst. Zoals het moeilijk te bepalen is wat hedendaagsheid precies inhoudt, is dit 
zelfde het geval met hedendaagse kunst. Hedendaagse kunst kan enorm veel inhouden. Dit is het 
gevolg van verschillende factoren door de geschiedenis heen. Het is een onmogelijke opdracht 
te bepalen wat de “hedendaagse kunst is die de tijd zal overleven”, aangezien die tijd nog niet 
gepasseerd is. Ten tweede is een geschiedenis van kunst een moeilijke taak geworden aangezien 
alles in principe als kunst kan beschouwd worden. (ready-mades, Marcel Duchamp) 
Donald Kuspit schreef het volgende in The contemporary an the historical (2005, pg 1), “If every 
piece of art is contemporary, no one piece can be valued more highly than any other, except from 
a certain psychosocial perspective. But every perspective turns out to be procrustean because 
it shuts out art that contradicts it premises.”Zoals voor de hedendaagse mens geschiedenis van 
belang is, heeft geschiedenis ook belang in de hedendaagse kunst. Hedendaagse kunst is in 
zekere zin “vrij gevochten” van zijn geschiedenis door het modernisme en post-modernisme 
maar juist daardoor speelt geschiedenis ook een rol in de kunst van vandaag.



Dus tot nu toe kunnen we hedendaagse kunst zien als kunst die nu geproduceerd wordt. Kunst 
die de vrijheid heeft alles tot kunst te benoemen. Wat kan deze kunst nog betekenen, hoe 
kunnen we hier een beter beeld van scheppen? Boris Groys ziet hedendaagse kunst niet alleen 
als kunst die vandaag de dag wordt geproduceerd. In The topology of contemporary legt hij dit 
uit (2008, pg 71), “...today’s contemporary art demonstrates the way in which the contemporary 
as such shows itself - the act of presenting the present.” Hedendaagse kunst wordt hierdoor een 
kunst die zich bezig houdt met het demonstreren van het hedendaagse op zich. Dit wil niet 
zeggen dat geschiedenis geen plaats meer heeft, ook bij B. Groys is het verleden een 
belangrijke factor voor het hedendaagse. Hij gaat verder (2008, pg 71), “Contemporary 
“contemporary art” privilleges the present with respect to the future and to the past.” Het blijft 
echter steeds een groot vraagteken wat die hedendaagse kunst precies is. Hedendaagse kunst, 
een kunst die het hedendaagse representeert met respect voor de geschiedenis, oké, maar 
daarmee is hedendaagsheid nog niet bepaald. Het wordt al stilaan duidelijk dat hedendaagse 
kunst niet snel te bepalen valt.

Er kan veel gespeculeerd worden over hedendaagse kunst en wat dat omvat. Welke kunst is dat 
dan precies? waarover gaat dat?, ... . Het enige element waarin ik een zekerheid zie is de relatie 
met geschiedenis. Deze geschiedenis heeft in het verleden een rol gespeeld en doet dat nu nog 
steeds, daar kunnen we zeker van zijn.  Doorheen de geschiedenis zien we een verandering in de 
kunst die geleid heeft tot nu, tot de hedendaagse kunst. Tot op de dag van vandaag is deze mooi 
vast gelegd in een geschiedenis van de kunst. Nu is deze geschiedenis niet zo eenduidig en 
eenvoudig meer te bepalen als we het over hedendaagse kunst hebben. Dit is een gevolg van 
twee belangrijke factoren volgens mij. 
Ten eerste is het hedendaags. We bevinden ons er midden in, dus kunnen er nog geen concrete 
geschiedenis over schrijven. Ten tweede is er binnen hedendaagse kunst een immense vrijheid 
van wat dat precies mag inhouden. Er zijn geen manifesten meer waaraan een schilderij moet 
voldoen, Zoals we bijvoorbeeld zagen bij Theo van Doesburg. Arthur C. Danto schreef in 1997 
After the end of art, daarin verklaarde hij toen dus al in zekere zin het einde van de kunst. Toch 
zien we dat kunst toen niet gestopt is. Het einde van de kunst zoals hij verklaarde, biedt de 
mogelijkheid voor kunst dat elke stijl kan aanvaard worden. Hij gaat verder dat als het einde van 
de kunst beweerd wordt, ook de kritiek van deze soort niet langer van toepassing is. Niets is dus 
meer of minder waar dan kunst! Kunst hoeft niet langer verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen 
filosofische definitie. Een kunstwerk heeft geen regel meer van hoe het er zou moeten uitzien 
maar dit betekent dan ook dat er geen historische richting meer kan genomen worden voor de 
kunst vanaf dit punt. Logisch dat deze theoretische speculaties over hedendaagse kunst dus 
steeds met vragen blijven eindigen. Volgens deze opvatting zou een historische stijl bepaling van 
hedendaagse kunst niet kunnen bestaan. Het enige waarover we nu zeker kunnen zijn van 
hedendaagsheid is een zekere relatie met zijn geschiedenis.



Modernisme als geschiedenis van hedendaagse kunst

Als hedendaagsheid in verband staat met geschiedenis keren we best eerst even terug naar dat 
verleden om een duidelijk beeld van het nu te krijgen. Als het verleden van hedendaagse kunst 
kaart ik hier het modernisme aan dat, zoals we zagen in het begin, een belangrijke stap was in de 
kunst. 

‘The essence of Modernism lies, as I see it, in the use of characteristic methods of a 
discipline to criticise the discipline itself, not in order to subvert it but in order to entrench 
it more firmly in its area of competence.’ Dit is wat C. Greenberg schreef in Modernist Painting 
(1961, pg 1). Modernisme wou dus een onderzoek naar elke discipline op zich voeren. Een 
onderzoek waarbij elke discipline dus de mogelijkheden van zijn eigen medium onderzocht. 
C. Greenberg gaat verder (1961, pg 1), ‘Each art had to determine, through its own operations 
and works, the effects exclusive to itself. By doing so it would, to be sure, narrow its area of
competence, but at the same time it would make its possession of that area all the more certain.’ 
Binnen het modernisme zijn er verschillende stromingen die dat elk op hun manier benaderen. 
Om dus een zekerheid van zijn eigen medium te creëren - en daarbij een waarheid van elk 
medium met betrekking tot de werkelijkheid- moest men zijn eigen discipline volledig 
onderzoeken. 

Een belangrijke stroming binnen het modernisme is het kubisme. Kubisten wilden zich verzetten 
tegen de kunst van hun voorgangers. Deze nieuwe kunst, die zij ook als “nieuwe taal” zagen, was 
een onderzoek naar de schilderkunst op zich, waarin orde, reflectie en constructie van belang 
waren. Deze kwamen aan bod door het gebruik van driedimensionale vormen.  
Dit kubisme -en met name Pablo Picasso- heeft een heel andere kijk op schilderkunst en kunst in 
zijn geheel mogelijk gemaakt. Het bleef niet louter een venster op de werkelijkheid. Zonder deze 
“nieuwe taal” van het kubisme zou onze kunst vandaag er heel anders uit gezien hebben. De 
oude manier van kijken naar schilderkunst is hiermee doorbroken, schilderkunst mocht geen 
leugen zijn, geen illusie van de werkelijkheid. Het wordt een “analyse” van de werkelijkheid, 
waardoor deze vanuit alle mogelijke standpunten wordt geobserveerd. 
Kubisme gaat zich nooit volledig overgeven aan abstractie. Op vele momenten neigt het daar wel 
naar, zoals in het analytisch kubisme (circa 1910-1912). Al balanceert hun kunst vaak op de rand 
van abstractie, de werkelijkheid en hoe die zich aan ons voordoet, bekeken vanuit alle mogelijke 
standpunten, bleef de basis voor hun kunst. Het wordt als het ware een gefragmenteerde 
werkelijkheid. De picturale ruimte die de westerse kunst beheerste, werd binnen het kubisme 
vervormd. Ze wilden weg van deze lange traditie van het schilderij als een picturale illusie van de 
werkelijkheid. Deze uitweg vonden ze in het vervormen ervan. In werkelijkheid kan men een 
object maar vanuit één standpunt bekijken, maar in het schilderij wordt de mogelijkheid 
gecreëerd verschillende perspectieven tegelijk weer te geven. Hiermee wordt ook de nadruk op 
het schilderij als medium gelegd, we zullen later zien dat dit van groot belang zal zijn ook voor de 
hedendaagse kunst. Een medium dat de aandacht op het medium zelf kan leggen. 
De weg naar volledige abstractie komen we wel tegen in het werk van Piet Mondriaan. 
Mondriaan opende de weg naar geometrische abstractie. Het gedachtegoed van C. Greenberg 
komen we hierin ook weer tegen. Geometrische abstractie, kenmerkend voor de ‘Nieuwe 
Beelding’ en ‘De Stijl’ in de tijd van het modernisme, gaat opzoek naar de ‘vrije schilderkunst’. 
‘Vrije schilderkunst’ wordt hier gezien als schilderkunst die los gekomen is van de oude tradities . 
Een schilderkunst die de ‘vrijheid’ heeft de mogelijkheden van het medium zelf te onderzoeken.



In de westerse kunst, beheerst door de picturale ruimte, werd schilderkunst gezien als een 
venster naar de werkelijkheid. Dit ‘venster’ is iets wat het modernisme niet wou bieden. Het 
venster naar de werkelijkheid in schilderkunst was namelijk een leugen en modernisme wou met 
hun ‘nieuwe taal’ een waarheid aan de wereld bieden. De waarheid aan de wereld uit zich in het 
modernisme en met name bij Mondriaan op die manier dat elke verwijzing naar de werkelijke 
wereld  verbannen moest worden uit het werk. Mondriaan opent hier  dus de weg naar 
geometrische abstractie. 
Kubisme verwijst wel nog naar de werkelijke wereld maar het zal zich niet als werkelijkheid aan 
ons voordoen. Schilderkunst als venster op de werkelijkheid loopt dus op zijn einde in het 
modernisme. Dit was nodig  om oprecht met schilderkunst bezig te zijn. In het modernisme zien 
we de aandacht voor het tweedimensionale naar voor komen door geen onderscheid te maken 
tussen achtergrond of voorgrond. Alles bevindt zich op één niveau.
Met kubisme en geometrische abstractie zijn er nieuwe wegen opengelegd voor de schilderkunst 
en we kennen daar nu nog steeds uitlopers van.  Hoe kunnen we dit dan precies verstaan en op 
welke manier is het modernisme nog relevant in de hedendaagse kunst? Het kubisme was met 
zijn poging tot het ontwikkelen van een nieuwe taal, een nieuw wereldbeeld eigenlijk, een 
leugen tegenover zichzelf. Door te willen breken met het verleden op zo een drastische manier 
kon het dit juist niet ontwijken. Modernisme wou een nulpunt bereiken van waaruit creativiteit kon 
ontstaan. Maar dit nulpunt begint niet bij nul, de geschiedenis valt immers niet uit te wissen. Het 
nulpunt van het modernisme wordt daarmee eerder een reactie tegen tradities en daarvoor is er 
kennis van die tradities nodig. Een nulpunt dat dus niet echt bij nul begint.

Desondanks hebben ze deze tradities zeker en vast doorbroken. Weg met de eeuwen lange 
tradities van schilderkunst, maar men kan niet ontkennen dat deze reactie juist ontstaat vanuit die 
traditie. Het nulpunt wordt een reactie op de “oude” manier van kijken naar kunst. 
Daarbij kan geschiedenis niet uitgewist worden. Ook al streeft men naar een verandering en wil 
men daarbij loskomen van tradities, men kan nooit volledig los breken van die geschiedenis. B. 
Groys schrijft in The topology of contemporary art (2008, pg 72), “..., the more you want to free 
yourself from the art tradition, the more you become subjected to the logic of the art historical 
narrative and to museum collecting.” Doordat het modernisme zich wou onderscheiden van 
traditionele schilderkunst kon zij die niet volledig los laten. Er wordt juist verondersteld een 
kennis te hebben van die traditionele kunst om te verstaan waarvan ze wilden los breken. Het 
modernisme heeft een paradoxaal karakter. Door de breuk te willen stellen met het 
kunsthistorische wordt er juist toch een verband gelegd. 
Het wordt een opnieuw gepresenteerde en opnieuw gekende beeldtaal die in zekere zin wel 
breekt met de geschiedenis maar daarvan toch kennis dient te hebben. Hoe sterker je dus zou 
willen breken met de geschiedenis hoe meer je eraan verbonden lijkt . Uiteindelijk heeft Picasso 
bijvoorbeeld zelf deze “nieuwe taal” niet volgehouden tot het einde van zijn leven. Mondriaan 
is daar echter wel in geslaagd maar zijn werk lag vast aan strikte regels en vrijheid werd daarbij 
beperkt. Deze beperking van hun vrijheid, wat deels ligt aan het gebruik van manifesten en aan 
hun radicaal verzet tegen tradities, is een groot verschil met hedendaagse kunst. Vrijheid in kunst 
is iets wat we in hedendaagse kunst wel tegen komen, Wat zorgt ervoor dat vrijheid in kunst nu 
wel mogelijk is?



Hedendaagse kunst en de modernistische beeldtaal volgens A.C. Danto en T.J. Clark

Om te verstaan waardoor hedendaagse kunst over een zekere vrijheid beschikt wil ik even 
terug grijpen naar A.C. Danto. In After the end of art (1997, pg 12) zegt hij het volgende over 
hedendaagsheid, ‘So the contemporary is, from one perspectieve, a period of information 
disorder, a condition of perfect aesthetic entropy. But it is equally a period of quite perfect 
freedom.’ 
Dus doordat er in hedendaagse kunst een zeker gebrek is aan stilistische eenheid kan deze zich 
vrij bewegen. Doordat er geen gebruikelijk stilistisch profiel meer bleek te zijn kon ‘alles’ ook als 
kunst bekeken worden. A.C. Danto gaat verder (1997, pg 14), Only when it became clear that 
anything could be a work of art could one think, philosophically of art. Only then did the 
possibility arise of a true general philosophy of art. But what of art itself?’ Wat gebeurt er met 
kunst na de filosofie? Wat gebeurt er met kunst na het einde van de kunst? De vraag wordt hierbij 
niet louter: waarin verschil ik van andere kunstvormen? Wat zijn mijn specifieke kenmerken? 
Dit is een breuk met het modernisme en een vrijheid voor hedendaagse kunst. Het werk op zich is 
dus van belang en ook dat het werk op zich filosofisch is. Het kunstwerk op zich stelt de vragen. 
Door het beweren van het einde van de kunst, kan ook kritiek die daarop volgt niet meer 
bestaan. Het kunstwerk is dus vrij, het hoeft zich niet historisch te bepalen ten opzichte van 
andere kunst. 
Het einde van de kunst zou voor A.C. Danto hierbij bestaan uit het begrijpen van de ware 
filosofische aard van het kunstwerk. Het kunstwerk op zich zou dus de enige noodzaak kunnen 
zijn in hedendaagse kunst. Het verschil tussen hedendaagse kunst en kunst in de tijd van het 
modernisme wordt hier groot. Tijdens het modernisme, in een tijd van manifesten, wordt filosofie 
in het kunstwerk gebracht. Het kunstwerk op zich lijkt nog geen filosofie te zijn, wat wel het geval 
wordt in hedendaagse kunst, toch lijkt dit mij nog maar een eerste stap in die richting wat later 
ook duidelijk zal worden bij T.J. Clark. 

We zien dus dat modernisme en hedendaagse kunst sterk verschillen in hun benadering van 
kunst. In de tijd van het modernisme gaven theorieën een betekenis aan het artistieke proces, nu 
hoeft alleen het kunstwerk of artistiek proces te bestaan en dat is de betekenis op zich. Toch is 
er iets met dat modernisme dat blijft terug keren. De omgeving waarin kunst zich afspeelt is zeer 
sterk veranderd, maar hoe ontwikkelt dit artistiek proces zich? Wat is er van belang als kunst de 
enige reden heeft kunst te zijn? 

We zullen zien dat het modernisme hier toch terug aan bod komt. Als het verschil tussen 
modernisme en hedendaagse kunst zo groot lijkt, hoe is deze modernistische taal`dan nog van 
belang in de hedendaagse kunst die juist een enorme vrijheid kent. De manier van omgaan met 
kunst en het maken van kunst kent niet alleen verschillen maar ook gelijkenissen. In hedendaagse 
kunst lijkt het dat het kunstwerk gewoon hoeft te bestaan, zoals we bijvoorbeeld zullen zien in de 
schilderijen van Swennen, die alleen maar de taak hebben een schilderij te zijn. Daarbij wordt het 
ook weer belangrijk dat het duidelijk moet zijn dat het een schilderij is. De nadruk wordt hier op 
het medium schilderkunst gelegd en dit is een fenomeen dat we in het modernisme ook zagen. 
Ik gebruik hiervoor de term ‘beeldtaal’ als gelijkenis tussen hedendaagse kunst en modernisme. 
Beeldtaal is hierbij de omgang met het medium, en hoe men zijn eigen specifieke kunstvorm 
benadert. Wat van belang is in het kunstwerk en waar het beeld de nadruk op legt zal ik als 
beeldtaal beschouwen. Het werk van Swennen bestaat dus louter als schilderij en daarbij legt hij 
ook de nadruk op het schilderen. Het idee, deze ‘beeldtaal’ stroomt door in onze hedendaagse 
kunst vanuit het modernisme. 



Als we naar de ideeën van Timothy J. Clark kijken wordt ons het een en ander duidelijk. We 
zouden kunnen zeggen dat het modernisme nog niet op een punt was gekomen waarin hun 
kunst -zoals zij die wilden gebruiken in hun wereldbeeld- hun doelstellingen kon bereiken. 
Daarnaast zagen we bij A.C. Danto dat kunst nu zich heel anders verhoudt ten opzichte van 
filosofische en kunsthistorische verantwoording. Dit kan ervoor zorgen dat het heel moeilijk wordt 
modernisme te begrijpen maar kan ook de reden zijn waarom bepaalde zaken van het 
modernisme terug aan bod komen.

Om te verstaan hoe het modernisme ontstaan is en wat het bereikt heeft in hedendaagse kunst 
wil ik even terug grijpen naar T. J. Clark. In Farwell to an idea stelt hij dat modernisme 
vandaag de dag onverstaanbaar is omdat het te kampen had met een moderniteit die nog niet 
volledig op zijn plaats beland was. (1999, pg 2) “On the contrary, it is just because the 
“modernity” which modernism prophesied has finally arrived that the forms of representation it 
originally gave rise to are now unreadable.” Verder herhaalt hij dit nog eens (1999, pg 3)
”Modernism Is unintelligible now because it had struck with a modernity not yet fully in place.”
Daarop volgend heeft het post-modernisme gereageerd op het modernisme dat als een ruïne 
werd beschouwd. Deze ruïne is echter een foute opvatting. We zien niet in dat we leven in de 
triomf van moderniteit en niet zijn ruïnes. Moderniteit leeft nog door, het modernisme zou daarbij 
naar voor geschoven moeten worden als een onderscheidend patroon voor mentale en
technische mogelijkheden, de modernistische beeldtaal dus (zoals ik eerder beschreef). 

Moderniteit wordt hier door T.J. Clark. in een vrije betekenis genomen. Toch heeft het ook 
duidelijk betrekking op het kunsthistorisch bepalend modernisme, maar het heeft ook iets van het 
onvoorziene. Modernisme zit als het ware gevangen tussen de opgetogenheid en de 
verschrikking van de drijfveer. Het neemt zijn eigenheid, zijn techniek als garantie voor de 
waarheid maar weet tezelfdertijd dat deze eigenschappen zelfvoldaan en kleinburgerlijk zijn. 
Modernisme is een tweestrijd in zichzelf. Maar deze tweestrijd van het modernisme neemt niet 
weg dat zijn minachting voor de wereld en hoop op een waarlijk goedgunstig gebaar alleen 
maar een attitude wordt. Nee, deze zijn de ware vorm van zijn zo genaamde purisme. Vanuit de 
teleurstelling van hun voorgangers gaan ze optimistisch om met kunst, kunst als idee voor een 
nieuwe werkelijkheid. Deze nieuwe werkelijkheid willen ze teweeg brengen in en door hun kunst, 
een taal van kunst waarin elk medium zich zeer goed bewust is van hun kwaliteiten. Als elk 
medium dit stadium bereikt kan dit volgens het modernisme leiden tot een totaalkunst. Die 
totaalkunst kan een begin zijn voor een nieuw wereldbeeld. We zien in het modernisme deze 
belangstelling voor een totaalkunst naar voor komen. Vele van de modernistische kunstenaars 
waren zowel architect als beeldhouwer, schilder, ... . Ondanks deze pogingen om tot een 
totaalkunst te komen waren ze zich er ook van bewust dat dit nog niet mogelijk was. De ware 
vorm van het zogenaamd purisme, zoals ik daarnet zei, valt hierin te verstaan. Ze weten heel 
goed dat hun pogingen naar een totaalkunst en ‘nieuwe werkelijkheid’ nog niet geslaagd zijn. Dat 
neemt niet weg dat hun onderzoek en pogingen daar naar toe oprecht zijn, of dat ze dit alleen 
gebruiken als een houding of een attitude tegenover de kunstwereld. Of ze nu al hun ideeën 
kunnen waar maken of niet en aan al hun eisen die ze zichzelf stelden voldoen of niet ze zijn wel 
werkelijk teleurgesteld in hun wereld en willen ook echt op zoek naar een nieuw wereldbeeld, hun 
poging naar dit alles is dus oprecht.

T J. Clark gebruikt de term “contingency”, het onvoorziene, als een eigenschap van het 
modernisme. Farwell to an idea (2001, pg 11), “Contingency was a fate to be suffered, and partly 
to be taken advantage of, but only in order to conjure back out of it - out of the false regularities 
and the indiscriminate free flow - a new pictorial unity.” Hij stelt dat dit naar de functies van 
moderniteit leidt. Dit onvoorziene is volgens hem een kwestie van representatie. 
Dit onvoorziene is een lot waaronder men lijdt deels om voordeel uit te halen, maar het blijft van 



belang om er ook steeds weer op terug te komen. Met zijn woorden, ‘Terug te keren uit de valse 
regelmatigheden en de ongenuanceerde vrije stroom.’ Het creëren van een nieuwe picturale 
wereld. Het onvoorziene geeft het modernisme de kans zijn ideeën en waarheid te blijven 
nastreven, of het zal slagen of niet is namelijk onvoorzien, daar kan zeker gebruik van gemaakt 
worden indien daar ook op tijd van teruggekeerd wordt. De poging van het modernisme om een 
nieuw wereldbeeld te scheppen kan dus beter gezien worden als een eerste stap in moderniteit. 
Het zijn onze voorlopers en die moderniteit komt nu nog steeds aan bod. Het is onverstaanbaar 
voor ons aangezien de moderniteit voor ons al geëvolueerd is. 

Als we modernisme zien als het verleden van de hedendaagse kunst zou die volgens de 
hedendaagse mens van F. Nietsche ook een impact moeten hebben op de hedendaagse kunst 
of kunstenaar. Is de vrijheid van kunst om een nieuwe taal te creëren dan iets wat hedendaagse 
kunst wel bezit? Hedendaagse kunst bevindt zich in een moderniteit die dan meer op zijn plaats 
gevallen is. De modernistische beeldtaal zou zich nu verder kunnen ontwikkelen. Dit mogen we 
niet verstaan als een herhaling van die tijd. Het zal zich anders voordoen juist door die evolutie. 
Als we terugblikken op F. Nietzsche zijn hedendaagse mens, is een overdaad aan geschiedenis 
niet van nut voor de mens. zowel hedendaagsheid als geschiedenis moeten in gelijke mate aan 
bod komen om een hedendaagse blik te bieden. Terug naar de kunst zouden we dan kunnen 
zeggen dat de modernistische beeldtaal aan bod komt in een hedendaags jasje?

T.J Clark ziet kubisme als het moment in het modernisme waarop het zich met enige wraak 
focuste op zijn eigen doel en betekenis. De vormentaal die dit voortbracht werd dé vormentaal 
van het modernisme in de 20ste eeuw. Nu is er iets met het kubisme dat deze oude kwesties 
weer doet opkomen. Farwell to an idea (1999, pg 176) “Cubism is the last best hope for those 
who believe that modern art found its subject-matter in itself - in its own means and procedures.” 
Kubisme heeft als het ware een vormentaal gevonden die voldeed voor het modernisme en 
daarmee is een nieuwe traditie gestart. Een belangrijk punt voor het modernisme dus. Wat de 
kubisten trachten te bereiken met gebruik van deze vormentaal, een waarheid vanuit het 
schilderen, komt in hedendaagse kunst ook aan bod. Vormentaal zie ik hier als de uiterlijke 
verschijning van het kubisme, niet hetzelfde als de beeldtaal dus. De vormentaal zal dan ook 
verschillen van die van hedendaagse kunst maar de beeldtaal, de mentale en technische 
capaciteiten van het kubisme stromen door in hedendaagse kunst. Modernisme vond plaats op 
een moment van betekenisvolle instorting, een situatie waarin het zichzelf kon overtuigen. Een 
keerpunt in kunstgeschiedenis waarin kunst nieuwe mogelijkheden had om mee naar buiten te 
komen. Het gekende idee van kunst stort dus eigenlijk in en dit kunnen ze gebruiken om het naar 
hun hand te zetten. Tegelijk zijn ze ook gedreven door de teleurstelling van hun wereld, de kunst 
en welke evoluties deze hadden ondergaan . Het kan eigenlijk gezien worden als een perfect 
moment in de geschiedenis om op zoek te gaan naar een nieuwe vorm van kunst die zich tegen 
oude tradities verzet, door deze situatie heeft modernisme de mogelijkheid zichzelf te overtuigen 
dat dit hét moment voor verandering is en dat ze dat met hun kunst kunnen bereiken. 

Deze situatie van zichzelf overtuigen kan alleen plaats vinden in een omgeving die dat toestaat. 
Deze omgeving zien we ook terug komen in hedendaagse kunst. Deze omgeving bestaat uit een 
grote vrijheid voor kunst. Vrijheid betekent hier dus dat kunst zijn eigen waarheid kan zijn, deze 
hoeft zich filosofisch niet te verantwoorden, iets wat we in het modernisme wel zien. De 
geschiedenis van de kunst is intern geëvolueerd waardoor er een duidelijk verschil ontstaat 
tussen modernistische kunst en hedendaagse kunst. We zagen dat  A.C. Danto het verschil tus-
sen modernistische en hedendaagse kunst duidelijk stelt, en daarbij een beeld schept van wat 
die omgeving van hedendaagse kunst dan precies is. Hedendaagse kunst is geëvolueerd tot een 
kunst geproduceerd in een zekere structuur van productie. Doordat filosofische verantwoording 
en zo meer niet nodig is in hedendaagse kunst is de productie van het kunstwerk op zich meer 



van belang. Het kunstwerk wordt bijvoorbeeld zijn eigen filosofische verantwoording. Dit is iets 
wat volgens A.C. Danto nooit eerder gezien is in de hele geschiedenis van de kunst. Het 
onderscheid tussen moderne kunst en hedendaagse kunst is voor lange tijd onduidelijk geweest 
door het feit dat hedendaagse kunst gezien werd als moderne kunst gemaakt door hedendaagse 
kunstenaars. Wanneer een stilistisch profiel van moderne kunst werd onthuld was dat door 
hedendaagse kunst die zichzelf onthulde als een profiel dat zeer sterk verschilde van dat van 
moderne kunst. Hedendaagse kunst verschilt dus zeker, op het vlak van stilistisch profiel, van 
moderne kunst (modernisme) maar zoals we zagen bij T.J. Clark is er iets wat terug keert. Het 
bevragen van het schilderij op zich. De taal die het modernisme in zekere zin gestart heeft, keert 
ook terug in hedendaagse kunst. Zowel T.J. Clark als A.C. Danto noemen de mogelijkheid dat het 
verleden van de kunst, het modernisme, weer van belang wordt in hedendaagse kunst. T.J. Clark 
zegt zelfs heel specifiek dat er iets is met het kubisme dat deze vragen terug naar boven brengt. 

De moeilijkheden waarmee het modernisme had te kampen om deze schilderkunst open te 
breken zijn in hedendaagse kunst geen obstakels meer. Het hoeft zich niet meer te 
verantwoorden tegenover de geschiedenis van de schilderkunst en kan dus op een heel andere 
manier met hetzelfde onderwerp spelen. De aankondiging van het einde van de kunst zoals we 
zagen bij A.C. Danto, betekent ook een vrijheid voor de kunst. Kunst stopt niet na het einde van 
de kunst. Wat bedoeld wordt is het einde van de filosofische verantwoording van kunst. Deze 
filosofische verantwoording was in het modernisme wel nog sterk aanwezig, in hun manifesten 
legden ze vast wat hun kunst precies moest zijn, ze wilden daarmee naar een ‘waarheid’ streven. 
Schilderkunst mocht geen ‘leugen’ van de werkelijkheid meer zijn maar een waarheid wat 
schilderkunst op zich inhield, een ‘nieuwe taal’. We zagen dat schilderkunst in de tijd van het 
modernisme en met name  Mondriaan een boven natuurlijk karakter krijgt, het wordt gebruikt om 
een weg naar het bovennatuurlijke te creëren

Door de geschiedenis heen is er dus duidelijk een verschuiving geweest van modernistische 
kunst naar hedendaagse kunst. Dit is natuurlijk niet louter een theoretische kwestie, en heeft vele 
gevolgen voor de kunst. Ik wil de nadruk hier leggen op schilderkunst en vanuit de praktijk 
bekijken wat de mogelijkheden van hedendaagse kunst nu precies inhouden voor schilderkunst. 
Op welke manier uit deze enorme vrijheid van de kunst zich, en in welke zin is geschiedenis zinvol 
voor de schilderkunst? Hoe zien we de modernistische beeldtaal terug komen in hedendaagse 
kunst? Om de vergelijking duidelijk te stellen wil ik zowel kunst van het modernisme als 
hedendaagse kunst bekijken. Hierbij beperk in mij tot het werk van Pablo Picasso, Piet 
Mondriaan en Walter Swennen.



Pablo Picasso (1881, Malaga-1973, Mougins) kan beschouwd worden als een van de meest 
revolutionaire schilders van het begin van de 20ste eeuw. Samen met Georges Braque was hij 
een van de grondleggers van het kubisme, een van de belangrijkste stromingen binnen het 
modernisme. 
Ik begin hier kunsthistorisch gezien met het analytisch kubisme (circa 1910-1912). In deze vorm 
van kubisme worden de eerste stappen naar die nieuwe taal van schilderkunst duidelijk. Ze gaan 
hier weg van het idee dat schilderkunst een venster naar de werkelijkheid moet zijn zonder de 
werkelijkheid te verlaten. Uit noodzaak wordt ook terug gekeerd op dit analytisch kubisme omdat 
het te abstract dreigt te worden. De overgang van analytisch kubisme naar synthetisch kubisme 
(circa 1913-1920) lijkt mij hier het meest van belang om kort en duidelijk de bedoelingen van 
Picasso uit te leggen. Zoals we reeds zagen wou het modernisme en onder meer het kubisme 
breken met de traditionele opvattingen van kunst. Het kubisme en met name Picasso wou een 
‘nieuwe taal’ van kunst die zich toelegde op de eigenschappen van kunst en het specifieke 
medium op zich. De traditie van schilderkunst bestond erin een illusie te bieden, een venster 
naar de werkelijkheid te zijn. Dit is waar Picasso weg van wou. Het analytisch kubisme bekijkt de 
werkelijkheid vanuit verschillende standpunten en geeft die samen weer op het doek. Dit schept 
een beeld dat we nooit in werkelijkheid kunnen waarnemen en breekt daarmee het venster naar 
de werkelijkheid. Picasso balanceert vaak op de rand van abstractie maar geeft hier nooit volledig 
aan toe. De werkelijkheid en hoe die zich aan ons voordoet, bekeken vanuit alle mogelijke 
standpunten, bleef de basis voor zijn kunst. Het wordt als het ware een gefragmenteerde 
werkelijkheid.
     In deze twee werken zien we hoe deze “ gefragmenteerde   
     werkelijkheid” zich uit op het tweedimensionale doek. Kleur   
     wordt hier beperkt tot bruintinten en grijs zodat de aandacht  
     naar de verschillende perspectieven van het beeld gaat. We   
     zien zowel in ‘De dichter’ als in ‘Jong meisje met een 
     accordeon’ dat het werk uit verschillende vlakken is 
     opgebouwd. Picasso bekijkt zijn onderwerp vanuit verschillende
     standpunten om het op doek weer te geven. Een centraal 
     perspectief is niet aanwezig maar over elkaar heen worden er  
     verschillende perspectieven opgebouwd. Het beeld bestaat uit 
verschillende facetten hier en daar herkennen we een deel van de werkelijkheid. Bijvoorbeeld als 
we goed kijken naar ‘De dichter’ zien we dat de snor van de dichter en een pijp herkenbaar 
aanwezig zijn in het schilderij. Met dit kubisme, hier meer bepaald het analytisch kubisme, had 
Picasso het idee een nieuwe vorm van picturale representatie van de dingen te creëren. 

Als we naar deze twee werken van 1911 kijken, zien we een poging tot het creëren van een 
totaalbeeld van de werkelijkheid. Objecten worden als het ware in hun totale bestaan 
geobserveerd en weergegeven. Al deze perspectieven worden over elkaar geschilderd en ontleed 
zodat het naar abstractie neigt maar door hier en daar op een herkenning te duiden keert de 
aandacht terug naar het picturale. Dit blijft belangrijk aangezien Picasso met het kubisme een 
nieuwe taal wou creëren om het picturale te representeren. Een nieuwe blik op schilderkunst, een 
vervormde werkelijkheid, die zou leiden tot een totaal beeld. Deze ‘vervormde werkelijkheid’ is 
van groot belang voor hem. In The Picasso book, geschreven door Neil Cox, lezen we wat deze 
vervorming precies betekent binnen het kubisme (2010, pg 39), “This tells us a great deal about 
what the practices of Cubism meant for Braque and Picasso: central to their new visual language 
was a ‘deformation’ of the pictorial space which had prevailed in Western art since singel-point 
perspective construction had come to dominate it in the mid-fifteenth century.”  

Dit wijst weer op het verzet tegen de picturale ruimte - het venster naar de werkelijkheid - zoals 
die traditioneel gekend was in de westerse kunst. 

de dichter, 1911 Jong meisje met een 
accordeon, 1911



Gitaar en fles brass, 
1913-14



Door het vervormen van, en de gefragmenteerde weergave van, de werkelijkheid breken ze met 
deze traditionele opvatting. Ze leggen hiermee ook de nadruk op het tweedimensionale van het 
doek, een specifiek kenmerk van de schilderkunst. C. Greenberg schrijft in Modernist painting het 
volgende (1961, pg 2); “Because flatness was the only condition painting shared with no other 
art, Modernist painting oriented itself to flatness as it did to nothing else” Deze eigenschap van 
platheid en het belang van het tweedimensionale zullen we nog sterker naar voor zien komen bij 
Mondriaan. 
Kunsthistorisch gezien is dit analytisch kubisme rond 1913 veranderd in synthetisch kubisme. 
Zoals we reeds zagen neigde het kubisme zeer sterk naar de abstracte kant, Picasso wou echter 
geen abstracte kunst maken, de weg naar abstractie zullen we meer bij Mondriaan zien. De 
picturale werkelijkheid was van belang om de blik op het picturale juist te veranderen, een 
picturale werkelijkheid betekent voor Picasso geen venster naar de werkelijkheid. Rond 1913 zien 
we dat Picasso zich ook toelegt op collages waarin hij de breuk met de werkelijkheid 
heropbouwt. Het analytisch kubisme dreigde op een bepaald punt zo abstract te worden dat hij 
terug op zoek ging naar meer herkeningspunten in zijn schilderijen.

Als we kijken naar ‘Gitaar en fles Brass’ zien we de link terug naar de werkelijkheid door het 
gebruik van materialen zoals hout en krantenpapier. Ook herkennen we de omtrek van een 
gitaar in deze collage. De voorstelling van de picturale ruimte wordt hier op een heel andere 
manier benaderd dan die van  ‘De dichter’ en ‘Jong meisje met een accordeon’. Schilderstreken 
zijn bijna niet meer te bespeuren in dit werk. Kubisme hechte een groot belang aan materiële 
aspecten, niet alleen verf is hierbij van belang maar verschillende media krijgen hier een 
mogelijkheid binnen de schilderkunst. Guillaume Apollinaire had grote belangstelling voor deze 
materiële aspecten binnen het kubisme. In 1913 publiceerde hij ‘Les Peintres cubistes, 
méditations esthétiques’ vertaald in het Nederlands door Jan Pieter van der Sterre als ‘Apollinaire 
over kunst’ in het hoofdstuk over Picasso geeft hij een lijst materialen van wat nu kunst kan 
vormen. (2009, pg 51) “ Je kunt overal mee schilderen, met pijpen, postzegels, brief- en 
speelkaarten, kandelaars, zeil, losse boorden, behang, kranten...” Picasso heeft deze kubistische 
stijl niet tot het einde doorgetrokken. Zijn carrière heeft nog veel stilistische veranderingen 
ondergaan. Als we het kubisme bekijken als een zoektocht naar een nieuwe taal’, een nieuwe 
vorm voor de picturale representatie bestaat er geen mogelijkheid om terug te grijpen naar oude 
gekende manieren van schilderkunst. De vrijheid voor Picasso is dus beperkt binnen het kubisme.
   
   Dit portret van Max Jacob uit 1915 is duidelijk geen kubistisch werk. Hij keert  
   hier terug naar het classicisme, wwaarvan kubisme zich in de eerste plaats  
   van wilde afwenden. In latere werken zien we dat Picasso deze stijl zal 
   mengen met kubistische invloeden, maar hij gaat hiermee niet meer op zoek  
   naar een ‘nieuwe taal’. Volgens het kubisme kon deze oude stijl geen plaats  
   meer krijgen in de schilderkunst. Hiermee is hun vrijheid te gebruiken wat er  
   is beperkt en kunnen deze werken van Picasso niet meer bij dit onderzoek 
   betrokken worden. De classicistische stijl krijgt geen plaats in het kubisme.
   
   Vrijheid wordt beperkt door regels waaraan kunst moet voldoen om zich te  
   vernieuwen. We zagen dat dit een gevolg is van het schrijven van manifesten  
   die vastleggen wat hun kunst moet teweeg brengen.  Dit zullen we ook zien 
in het werk van Mondriaan. Desondanks hebben het kubisme en Picasso een nieuwe blik op 
schilderkunst en kunst in algemeen gebracht die binnen hedendaagse kunst wel een vrijheid kent. 
Zoals we hierboven reeds zagen is geschiedenis van belang voor hedendaagse kunst en door het 
verklaren van het einde van de kunst kan zij die ook in alle vrijheid gebruiken. In tegenstelling tot 
kubisme moet zij zich niet theoretisch of filosofisch verantwoorden. Later zullen we dit van 
dichterbij bekijken aan de hand van het werk van Walter Swennen.

Portret van Max Jacob, 
1915



Compositie nr 10 (Pier en oceaan), 
1915

Compositie (Kerk van 
Domburg), 1916

Piet Mondriaan (1872, Amersfoort - 1944, New York) wordt algemeen gezien als een pionier van 
de abstracte en non-figuratieve kunst. In 1911 trok hij naar Parijs waar hij zich ook toelegde op 
het kubisme. Hij verschilt dan al van Picasso aangezien hij de “gefragmenteerde werkelijkheid” 
die de kubisten trachtten te benaderen toen al aan zijn theosofische opvattingen verbond. Met 
deze theosofie wou hij doorheen zijn kunst tot een ‘omhooggaande weg’ komen. 
Mondriaan vond in dit kubisme een ‘formele’ weg om zij ontwikkelingen van een materiële naar 
een spirituele wereld mogelijk te maken. De keuze van onderwerpen is ook verschillend van de 
Franse kubisten. In de lijn van zijn vroegere werk gebruikt hij bomen, zee, vrouwen, ... 
onderwerpen waarin de natuur zich manifesteert. Na enige tijd in Parijs zien we deze keuze wel 
verschuiven en krijgt de Parijse architectuur ook veel aandacht. 

Hij vergelijkt deze architectuur daarbij met de natuur. In Mondriaan in detail geschreven door 
Carel Blotkamp lezen we het volgende (1987, pg 30), “Zoals hij in het afsterven van bloemen een 
begin zag van nieuw leven, zo zag hij waarschijnlijk ook in de afbraak en wederopbouw van 
huizen in een wereldstad de evolutie van het mensdom naar een hoger plan weerspiegeld.” In 
1914 terug in Nederland ontwikkelt deze stijl zich meer en meer naar pure abstractie. 
Als we onderstaande 2 werken van 1915 en 1916 bekijken -de periode terug in Nederland- zien 
we deze abstractie tot stand komen. Alle schuine lijnen zijn recht getrokken. De herkenning van 
het onderwerp blijkt minder van belang te zijn. Het is Mondriaan meer en meer te doen om wat 
het uitdrukt.      
    Laten we de ‘Compositie nr 10 (Pier en oceaan)’ bekijken. We zien   
    terug een verschuiving in zijn onderwerp. Geen strakke architecturale  
    vormen meer van een grootstad. Terug in Nederland heeft hij die sfeer  
    van een grootstad en de architectuur die daar zoals “natuur groeit”  
    niet meer. Maar menselijke constructies verdwijnen niet uit zijn werk. 
    De compositie bestaat uit een pier die uitloopt in de oceaan. Iets   
    wat we alleen kunnen afleiden doordat dit vermeld wordt in de titel. De  
    herkenning van het beeld verdwijnt steeds meer.
    Het verschil tussen pier en oceaan is niet meer te onderscheiden in 
    dit werk. We zien dat alles uit één geheel is opgebouwd. Het wordt 
een spel met horizontale en verticale lijnen, wat een belangrijk punt zal blijven in zijn verdere 
ontwikkeling. Details worden weggelaten en algemene begrippen worden naar voor geschoven. 
Belangrijk is de ‘sfeer’ of ‘gemoedstoestand’ die dit werk uitdrukt. In het benadrukken van 
algemene begrippen zien we weer een poging tot een kunst te komen die naar een hogere weg 
kan leiden. Dit wil niet zeggen dat deze pure abstractie geen visueel uitgangspunt meer nodig 
heeft. Mondriaan blijft het van belang vinden dat zijn onderwerp iets is wat hij heeft geobserveerd. 
Doorheen deze observatie en constructie maakt hij een sfeer of geheel van dit beeld.  
   
   De periode in Nederland wordt zijn eerste stap richting de ‘Nieuwe beelding’.  
   Het tweede werk dat ik wil bespreken uit deze periode is ‘Compositie 
   (Kerk van Domburg)’ uit 1916. Een gotische kerk maar dat is voor ons 
   helemaal niet meer zo duidelijk. Zoals we zien is dit werk weer opgebouwd  
   uit horizontale en verticale lijnen. Alle spitsbogen en andere kenmerken van  
   een gotische bouwstijl heeft hij strak getrokken in een ritmisch patroon. Hij  
   schept hier dus de ‘sfeer’ van deze kerk op het moment dat hij ze schilderde.  
   We zien in deze compositie dat kleur zich ook gaat beperken. Het zijn nog  
   geen pure primaire kleuren, maar we zien dat blauw, rood, geel en zwarte   
   lijnen hier ook al gaan overheersen. In het tot stand komen van deze ‘Nieuwe 
beelding’ blijft architectuur dus wel steeds een belangrijk onderwerp voor Mondriaan. Eind 1915 
in Nederland leerde hij Theo Van Doesburg en Bart Van der Leck kennen. Hij gaat zich  dan meer 
verdiepen in de verhouding schilderkunst-architectuur. 



Samen met Van der Leck en Van Doesburg ontwikkelde hij de ‘Nieuwe Beelding’ en werd 
‘De Stijl’ opgericht. In 1917 verscheen de eerste publicatie van ‘De Stijl’. We zien hierin het 
vertrouwde gedachtegoed van Mondriaan dat ‘vrije schilderkunst de zuiverste manifestatie is 
van het moderne leven’. Vrije schilderkunst daarmee duidt Mondriaan op schilderkunst los van 
de oude tradities. Zoals we reeds zagen bij Picasso, een schilderkunst ‘vrij’ om zijn eigenheden 
van het medium zelf te onderzoeken. C. Blotkamp schrijft het volgende in Mondriaan in detail 
(1987,pg 42),  ‘de meest consequente uitbeelding van enkel verhouding’ die mogelijk is, 
verhouding die uitgebeeld wordt door de stand van lijnen en kleurvlakken ‘zonder vorm of zelfs 
schijn van vorm (zoals in de bouwkunst) aan te nemen’.

Deze invloed van Van der Leck wordt ook duidelijk zichtbaar in zijn verdere evolutie. De vrije 
schilderkunst is voor Mondriaan altijd van groot belang geweest. Zijn kunst is een 
schilderkundig onderzoek waarin men de kwaliteiten en kenmerken van zijn medium goed moet 
kennen. Dit verandert niet voor Mondriaan maar zoals architectuur in zijn schilderkunst sloop als 
onderwerp zien we ook een groeiend belang voor de decoratieve schilderkunst, iets wat hij 
daarvoor duidelijk afwees. Schilderkunst manifesteert zich dwingender als zij zich betrekt op 
specifieke omgevingen. 

Schilderkunst blijft echter wel voorop gesteld door te zeggen dat de tijd nog niet volledig 
gekomen is voor deze integratie en dat daarbij de nieuwe beelding zich nu nog beperkt tot het 
schilderij. We zien hierin pogingen van Mondriaan om deze nieuwe beelding tot een totaalkunst te 
brengen, iets wat echter nooit helemaal geslaagd is. Voor Mondriaan beperkt de nieuwe beelding 
zich nog tot het schilderij aangezien hij vond dat voor een volledige samenhang van schilderkunst 
en architectuur de tijd nog niet rijp was. Om zo een totaalkunst te bereiken, moet elke kunst een 
zuivere bepaling van zijn karakter kennen, iets wat architectuur volgens hem nog niet bereikt had. 
We zien grote veranderingen in het werk van Mondriaan. De vrije schilderkunst die hij altijd heel 
hoog achtte, wordt niet minder belangrijk voor hem maar hij geeft ze wel een voorlopig karakter. 
Hij stelt dat zijn werk nieuwe decoratieve kunst is waarin de mogelijkheid gevormd wordt om het 
picturale en het decoratieve samen te laten komen. Hierbij wil ik graag een derde werk van 
Mondriaan bekijken. Hoe ontwikkelt de samenhang van dit picturale en decoratieve zich in zijn 
werk?
   

   In ‘Compositie met lijnen en kleur-III’ uit 1937 zien we dat de zwarte lijnen  
   hier nog meer uitgesproken zijn. Kleur is beperkt tot één primaire kleur per  
   schilderij. Deze evolutie hangt nog steeds samen met zijn theosofische 
   opvattingen. In 1919 keert hij terug naar Parijs waar hij ziet dat zijn werk sterk  
   verschilt van dat van de kubisten. 
   Ondertussen is hij geëvolueerd tot pure abstractie, in dit werk zien we een  
   samengaan van de vrije schilderkunst en het decoratieve. Elke suggestie   
   naar diepte is verdwenen uit zijn werk. Het platte van het doek wordt   
   daardoor sterk benadrukt. Het is eigenlijk alleen nog een spel met verticale  
   en horizontale lijnen geworden die zo vlakken creëren. Deze opvattingen zet 
Mondriaan door tot in zijn atelier. Foto’s uit deze tijd bewijzen dat hij zijn atelier in dezelfde stijl 
heeft ingericht. Al dreigde de schilderkunst bij Picasso al abstract te worden, Mondriaan zet de 
weg naar abstractie in schilderkunst en totaalkunst hier helemaal open.

Compositie met lijnen en 
kleur-III, 1937



Als we het werk van Picasso en Mondriaan hier zo bekijken, zien we een verandering in de 
gedachten over schilderkunst ten opzichte van de oude tradities. Is dit gedachtegoed in 
hedendaagse schilderkunst nog steeds aanwezig? Hoe staat hedendaagse schilderkunst 
tegenoven een onderzoek naar het medium op zich? We zagen dat T.J. Clark stelt dat 
modernisme en kubisme (hij richt zich vooral op kubisme) vragen stelden die nog steeds relevant 
zijn vandaag de dag en die ook weer naar boven komen. Verder zei hij ook dat modernisme te 
maken had met een moderniteit die nog niet helemaal op zijn plaats was beland. We zagen ook 
dat het modernisme bij Picasso en Mondriaan zich niet in alle vrijheid kon bewegen. Door los te 
willen breken van traditie en het opstellen van manifesten waren ze aan zekere voorwaarden 
verbonden. Hoe uit die doorlopende moderniteit zich nu in hedendaagse kunst? 

Untitled, 1984



Walter Swennen (1946, Brussel) is een toonaangevende schilder in de hedendaagse 
kunstscene, die zich bezighoudt met het bevragen van het schilderen op zich. De schilderkunst 
op zich bevragen heeft zijn oorsprong in het modernisme maar hier zien we dit dus terug aan bod 
komen. Geschiedenis herhaalt zich echter niet zomaar aangezien Swennen dit in een veel grotere 
vrijheid kan beoefenen. Hij hoeft zich niet te verzetten of te verantwoorden tegenover die 
geschiedenis. Als we even stil staan bij het werk van Swennen zullen we zien dat het enigszins 
duidelijker wordt hoe die modernistische beeldtaal zich profileert in hedendaagse kunst. 

Swennen wil in zijn werk de lyrische mogelijkheden van schilderkunst onderzoeken. Hij ontwikkelt 
snel een oeuvre waarin ook duidelijk wordt dat hij zich verdiept in specifieke problemen van 
schilderkunst. Dit vertaalt zich in diverse vormen doorheen zijn werk. Hij heeft de vrijheid te 
gebruiken wat hij wil om zijn onderzoek als zodanig uit te voeren. We zien inspiratie uit strips, 
filosofie, kindertekeningen, literatuur,... 
    In zijn werk vraagt hij even veel aandacht voor de achtergrond als 
    voor de voorgrond, de figuur. Als we kijken naar ‘Oeskwee Tandem’  
    zien we dat de achtergrond ook weer doorkomt op de figuur die zich  
    enigszins meer op de voorgrond bevindt. Letters komen ook   
    naar voor en  tegelijk bevinden ze zich toch ook achter de figuur. Door  
    de aandacht even veel op voorgrond als achtergrond te leggen, wordt  
    ook het twee-dimensionale karakter van het doek benadrukt. Al   
    gebruikt Swennen figuren en voorwerpen in zijn schilderijen, we 
    kunnen deze niet zien als een afbeelding. 
    Ook hier -in de hedendaagse schilderkunst van Swennen- wordt 
schilderkunst niet gebruikt als venster naar de werkelijkheid.  De vormen en figuren die hij 
gebruikt staan louter in functie van zijn schilderkundig onderzoek en dienen niet om ons een stuk 
van de wereld te tonen. In een artikel  in De Witte Raaf (Nr. 167, 2014, pg 25) zegt Bart Verschaffel 
het volgende: ‘Zijn werken tonen niet een stuk wereld, een plaats, een situatie of een persoon. 
Ze tonen zelfs geen geïsoleerde objecten,... Ze representeren niets en ze zijn niet expressief, ze 
reveleren geen uitwendige of innerlijke wereld.’ Hij heeft hier dus de vrijheid materialen uit de 
werkelijke wereld te gebruiken en te manipuleren zonder in de val te lopen om een venster op de 
werkelijkheid te worden. Bart Verschaffel gaat verder: ‘Men kan stellen dat Swennen het 
bovennatuurlijke karakter van het kunstwerk - de waarheid, de bijzondere waardigheid ervan - 
relativeert door de natuurlijkheid van het beeld aan te tasten. Swennens schilderijen zijn 
uitvindsels, mentale constructies. Hij fabriceert zijn schilderijen.’ 

De figuren en voorwerpen die Swennen gebruikt, bevinden zich overduidelijk in de verf, het hele 
schilderwerk wordt opgebouwd uit lagen die vaak ook zichtbaar zijn voor de toeschouwer. Dat dit 
werk geschilderd is wordt niet weggestoken bij Swennen maar juist benadrukt. Het is heel 
duidelijk dat dit alles geschilderd is en dus geen werkelijkheid. 
Door de nadruk op het ‘geschilderde’ te leggen, worden zijn schilderijen dus geen ‘venster’. Ook 
van belang in zijn werk is dat de figuren die hij gebruikt geen iconen zijn. Hij gebruikt ze als het 
ware als tekens of symbolen. 
Ik haal hierbij nog even B. Verschaffel aan in De Witte Raaf (Nr. 167, 2014, pg 25) : ‘... Ze beelden 
af, maar representeren niets op een conventionele manier. Swennens figuren zijn essentieel talig.’ 
Het talige karakter van zijn werken komt hierin naar voor. Deze taal is iets wat voor Swennen als 
vroegere dichter niet achterwege kan gelaten worden. 
Dit taalelement  gebruikt hij echter ook op schilderkundige wijze. Zijn schilderijen kunnen nooit 
echt ‘gelezen’ worden. Het is steeds een spel tussen lezen en kijken. Dit element van taal zorgt 
er ook voor dat het nog eens wordt benadrukt dat het beeld, het eindresultaat, het uiteindelijke 
schilderij  geen venster op de werkelijkheid is. B. Verschaffel De Witte Raaf (Nr. 167, 2014, pg 25), 
‘Het is geen ‘beeld’, maar iets wat op een beeld lijkt. Het is geen tekst, maar iets wat aan een 

Oeskwee Tandem, 2003



Untitled (Gods voet), 
1985

Still Life, 2011

tekst doet denken. ... Ze zijn op weg naar een beeld/tekst, en en als dusdanig een compromis 
tussen ‘betekenis’ en ‘ding’.’ In zijn werk zien we letters vaak omgevormd tot figuren. Hij gebruikt 
zijn initialen om er cartoons van te maken of ze worden omgetoverd tot allerlei voorwerpen. 
   
   We zien letters in zijn werk die we geneigd zijn te lezen maar 
   tegelijkertijd is het ook een beeld waar we naar willen kijken. Zo wordt   
   duidelijk hoe de verhouding ligt tussen lezen en kijken in zijn werk. 
   Als we het werk ‘Untitled ( Gods voet)’ bekijken herkennen we de S en   
   W van zijn naam in het schilderij. Het is echter omgetoverd tot een soort   
   houten been en de letters zijn daardoor wat verdraaid. De W is omgetoverd  
   tot een voet en het been vormt tegelijk ook een S. In dit werk zien we 
   duideli jk hoe Swennen letters gebruikt om een beeld te vormen en 
   tegelijkertijd beelden omvormt tot letters, het lijkt een constant spel tussen  
   deze twee te zijn.

Het volgende werk dat ik even wil bekijken is ‘Still Life’ uit 2011. 
Dit gaat nadrukkelijk over schilderen. We zien een kunstenaarstafel vol met schildergerief, 
schetsmatig opgebouwd laag over laag. Het ‘toont’ ons het materiaal om mee te schilderen 
    alsook de materialiteit van het schilderen zelf. We zien hier dat 
    schilderkunst, schilderijen en het onderzoek naar schilderkunst op 
    zich, hier van groot belang zijn voor Swennen. In de catalogus So
    Far So Good, schrijft Quinn Latimer - in het stuk, Lezen wat nooit werd  
    geschreven:  De picturale poëtica van Walter Swennen (2014, pg 8) -  
    het volgende over dit schilderij, ‘Hoewel het ogenschijnlijk een 
    schilderij is over schilderkunst, zitten er de gebruikelijke citaten van  
    Swennen in; het lijkt, instructief, meer te gaan over schilderijen over  
    schilderkunst dan dat het er zelf intrinsiek één is.’ 

    Tot slot bekijken we ‘Veronica’ uit 2007.Het personage dat we zien, in 
de titel Veronica genaamd, verwijst naar de Heilige Veronica. De Heilige Veronica veegde met haar 
sluier het gelaat van Jezus af en toen ze deze sluier terug kreeg stond zijn gezicht erop gedrukt, 
een icoon dat bekend werd als het vera icon, ‘ware beeld’. In tegenstelling tot het modernisme 
heeft Swennen hier de vrijheid deze historische iconen (al meerdere keren geschilderd in de 
geschiedenis) te gebruiken in zijn schilderijen en naar zijn hand te zetten, hij gebruikt het namelijk 
als teken of symbool. Modernisme en met name Picasso en Mondriaan wilden zich heel sterk 
verzetten tegen de kunst van hun voorgangers. Hun werk mocht daarbij ook niet verwijzen naar 
enige voorgaande geschiedenis van de schilderkunst, het gebruik van historische iconen had 
geen plaats in het modernisme. Swennen gebruikt dit beeld juist om de aandacht op 
schilderkunst te bevestigen. 
De verwijzing naar het ‘ware beeld’ legt de aandacht weer op het beeldende van de 
schilderkunst, maar tegelijkertijd kan het ook weer ‘gelezen’ worden als een verwijzing naar de 
geschiedenis van schilderkunst. Uiteindelijk is het toch het eindresultaat, dat wat Swennen beslist 
te tonen, dat de aandacht vraagt. Het gaat om het schilderen, en het geschilderde is ook wat we 
te zien krijgen, de felle vlakken die aan de wasdraad hangen onwetend wat ze precies zijn, naast 
toch herkenbare onderbroeken en hemden. Alles is hier heel duidelijk geschilderd, we zouden 
zelfs kunnen denken dat sommige van die fel gekleurde vlakken schilderijen of monochromen 
kunnen voorstellen. Als we de methode en werken van deze kunstenaars hier bekijken zien we 
duidelijk verschillen en gelijkenissen naar voor komen. De vergelijking tussen Picasso, 
Mondriaan en Swennen geeft ons min of meer een duidelijk beeld van wat er veranderd is in de 
hedendaagse kunst en hoe dit nog beïnvloed wordt door het modernisme.



Veronica, 2007



Picasso, Mondriaan en Swennen verbonden

Picasso streeft naar een gefragmenteerde werkelijkheid, dit met als doel te breken met 
schilderkunst die een venster naar de werkelijkheid biedt. Fragmenteren van het beeld vanuit 
verschillende standpunten legde de nadruk op het tweedimensionale, aangezien dit zich nooit 
aan ons in werkelijkheid kan voordoen. Door te balanceren op de rand van abstractie maakt hij 
later gebruik van stukken uit de realiteit ( bv. krantenknipsels) om wel in relatie met de herkenbare 
wereld te blijven. Picasso wou namelijk nooit overgaan in volledige abstractie. Maar de breuk met 
historische tradities was wel van groot belang bij Picasso.
Ook Mondriaan wil een nieuwe picturale eenheid creëren, hij gaat daarbij wél over in volledige 
abstractie met ook een beperking van kleur om elke relatie tot de natuur weg te werken in zijn 
schilderijen. Heel de methode van Mondriaan is als het ware vastgelegd aan regels om de breuk 
met de traditie te stellen. Vrijheid in deze methode komt daarbij ook niet echt aan bod. Door te 
willen breken met schilderkunst als venster op de werkelijkheid sluit hij elke verwijzing naar die 
realiteit uit. Dit alles legt hem in zekere zin een beperking op om te voldoen aan zijn idee van de 
‘nieuwe beelding’, wel heeft hij deze manier van werken tot het einde van zijn leven volgehouden. 
Ook al is vrijheid beperkt, evolutie is natuurlijk wel te zien in het werk van Mondriaan. 
Deze vastgestelde eisen hebben die twee kunstenaars in zekere zin beperkt of hun toch niet de 
mogelijkheid gegeven dit alles in grote vrijheid te onderzoeken. 

Bij Swennen zien we dan wel een vrijheid, vrijheid alles te gebruiken wat hij rond zich vindt zonder 
af te wijken van zijn schilderkundig onderzoek. Hij heeft zijn methode niet vastgelegd in een 
manifest wat wel gebruikelijk was in de tijd van het modernisme. We zien dat hij beschikt over 
een zekere vrijheid alles rondom hem te gebruiken om de aandacht naar de schilderkunst toe te 
trekken. Historische elementen krijgen de mogelijkheid om juist de aandacht op schilderkunst te 
leggen. Of dit nu absoluut vrij is zal ook pas op termijn duidelijk kunnen worden, in ieder geval 
zien we dat er meer mogelijkheden ontstaan dan in het modernisme om toch min of meer een 
zelfde doel te bereiken. 

Wat is er veranderd in de hedendaagse kunst dat Swennen de mogelijkheid heeft dit 
schilderkundige onderzoek op zo een vrije manier uit te voeren? We zien een gelijkenis in het doel 
van hun kunst, zowel Picasso, Mondriaan als Swennen zijn op zoek naar de mogelijkheden van 
schilderkunst op zich. De beeldtaal van het modernisme is ook te zien in de methode van 
Swennen. Doorheen hun kunst willen ze schilderkunst zelf als onderwerp aanbrengen. We zagen 
in het modernisme dat het venster naar de werkelijkheid, wat lang als eigenschap van 
schilderkunst werd gezien, daarmee doorbroken moest worden. Deze reactie tegen de tradities 
was in het modernisme van groot belang. Als we dan het werk van Swennen bekijken is de nood 
om zich af te zetten van tradities niet meer aanwezig, alles is immers mogelijk nu in kunst. 
Dit is waarschijnlijk één van de belangrijkste verschillen tussen hedendaagse en modernistische 
kunst. 

We kijken nog eens naar C. Greenberg in Modernist Painting (1961, pg 4) “Neither extreme is a 
matter of caprice or arbitrariness. On the contrary, the more closely the norms of a discipline 
become defined, the less freedom they are apt to permit in independence. “Purity” meant 
self-definition, and the enterprise of self-criticism in the arts became one of self-definition with a 
vengeance”. Hierin verschilt de hedendaagse schilderkunst van Swennen van de tijd van het 
modernisme. Ik kom even terug op een citaat van B. Verschaffel in De Witte Raaf (Nr. 167, 2014, 
pg 25), ‘Men kan stellen dat Swennen het bovennatuurlijke karakter van het kunstwerk - de 
waarheid, de bijzondere waardigheid ervan - relativeert door de natuurlijkheid van het beeld aan 
te tasten.’ Kunst bij Swennen hoeft niet te reageren op zijn voorgangers. Het hoeft geen grotere 
waarheid te bezitten dan een schilderij te zijn. 



In de tijd van Picasso en Mondriaan was er een teleurstelling onder de kunstenaars over de 
evolutie van hun wereld en kunst. Door hun kunst wilden ze zich afzetten van tradities en een 
‘nieuwe waarheid’ bieden, dit wordt dus een belangrijke taak voor de kunst. Het kunstwerk moet 
hierbij verder reiken dan het beeld op zich. In het modernisme krijgt het kunstwerk wel de taak 
een grotere waarheid te scheppen, en een nieuw wereldbeeld te creëren. 

Het einde van de kunst betekent juist dat kunst niet die grotere waarheid moet teweeg brengen, 
het heeft geen regel van hoe het er zou moeten uitzien. Daarbij kan Swennen elk beeld naar zijn 
hand zetten, hij beschikt over een vrijheid om alles rondom hem te gebruiken en daarmee toch de 
aandacht terug op schilderkunst te richten. Zijn schilderijen zijn overduidelijk gefabriceerd, het is 
schilderkunst, en niets meer dan schilderkunst, daarbij onderzoekt hij ook de mogelijkheden van 
het medium schilderkunst. Schilderkunst die over schilderkunst gaat, zelf-reflectie op een 
medium en de omgang met het medium dit is wat kan verstaan worden onder beeldtaal, en dit is 
ook de beeldtaal van het modernisme of heeft een oorsprong in het modernisme. Het verschil is 
dat deze zelfreflectie op het medium binnen hedendaagse kunst over een grotere vrijheid 
beschikt dan in de tijd van het modernisme. En dit geeft Swennen de mogelijkheid de 
modernistische beeldtaal in een grote vrijheid verder uit te werken. Die vrijheid gebruikt hij op een 
manier die voor hem van werk tot werk een verschillend belang heeft.

Het belang van de modernistische beeldtaal in hedendaagse kunst wil niet zeggen dat het 
modernisme zich herhaalt, maar in zekere zin leeft het wel door. Het verzetten tegen oude 
tradities, die we zagen in het modernisme, is niet meer nodig in hedendaagse kunst. Er is als het 
ware een weg gelegd om dit onderzoek verder te zetten en we zagen dat de 
omstandigheden daarbij ook zijn geëvolueerd. We zien dat Swennen deze oude tradities juist 
gebruikt en naar zijn hand zet in zijn schilderijen. Dit is mede mogelijk gemaakt door de verklaring 
van het einde van de kunst zoals A.C. Danto beschreef. Eerder zagen we al dat het ‘einde van de 
kunst’ niet betekent dat er geen kunst meer wordt gemaakt. Het kan beter gezien worden als het 
einde van een filosofische verantwoording van kunst, dit is dus die grotere vrijheid voor 
hedendaagse kunst. 



Conclusie

We halen Clark en Danto er nog eens bij om de gelijkenissen en verschillen naast elkaar te 
leggen. Hierbij lijken mij twee dingen duidelijk te worden. 
Ten eerste: aangezien het modernisme zich nog moest verzetten tegen de kunst volgens de oude 
tradities kon zij de geschiedenis niet ten volle omarmen. A.C. Danto schrijft in After the end of 
art (1997, pg 5) het volgende “ Contemporary art, by contrast, has no brief against the art of the 
past, no sense that the past is something from which liberation must be won, no sense even that 
it is at all different as art from modern art generally.” 
Ten tweede: aangezien deze moderniteit nu wel zou gearriveerd zijn is het voor ons ook praktisch 
onmogelijk modernisme te verstaan in zijn tijdsgeest. Zoals we al zagen zegt T.J. Clark In 
Farwell to an idea (1999, pg 2), “On the contrary, it is just because the “modernity” which 
modernism prophesied has finally arrived that forms of representation it originally gave rise to are 
now unreadable. (Or readable only under some dismissive fantasy rubric - of “purism,” 
“opticality,” “formalism,” “elitism,” etc.)”

Of modernisme hedendaags was in zijn tijd kunnen wij nu dus eigenlijk niet begrijpen. Dit komt 
omdat we nu wel in de moderniteit leven die het modernisme voorspelde.
Het wordt hier duidelijk wat T.J. Clark bedoelt met ‘een moderniteit die nog niet helemaal op 
zijn plaats was gevallen’. In de tijd dat het modernisme tot stand kwam, waren de modernisten 
genoodzaakt zich te verzetten tegen de kunst van hun voorgangers, wat inhield dat ze beperkt 
waren in de mogelijkheid hun medium te onderzoeken. 
Zo wilden ze dus geen gebruik maken van historische iconen, zoals we zagen bij Swennen 
(Veronica, 2007), omdat dit al in een lange traditie verweven zat in de schilderkunst, een traditie 
die ze juist wilden doorbreken. Vandaag in hedendaagse kunst zou die moderniteit dan wel 
gearriveerd zijn, de noodzaak zich te verzetten tegen traditie is hier niet zo zeer meer van belang. 
De moderniteit van het modernisme leeft door in hedendaagse kunst met een immense vrijheid. 
We zijn bevrijd van manifesten en filosofische of kunsthistorische verantwoording bij het 
kunstwerk. De moderniteit waar modernisme naar zocht kan zich nu in alle vrijheid uiten. Het 
onderzoek naar schilderkunst op zich heeft de mogelijkheid iconen, taal,... enzovoort naar zijn 
hand te zetten in het kunstwerk. Dit zou er kunnen op wijzen dat die moderniteit eindelijk 
gearriveerd is. Daardoor kan de beeldtaal van het modernisme zich in hedendaagse kunst uiten 
ook al verschijnt die aan ons vaak op een andere manier. 

Als we het idee van Nietzsche zijn hedendaagse mens toepassen op kunst zouden we zelfs 
kunnen zeggen dat geschiedenis in zekere zin nodig is om waarlijk hedendaags te zijn. 
Nietzsche stelt dat het historische en onhistorische gelijkmatig nodig zijn voor de 
hedendaagse mens. Als we dit dan toepassen op kunst is het ook van belang de tradities en 
geschiedenis van kunst niet te negeren maar in gelijke mate op te nemen in hedendaagse 
schilderkunst. De modernistische beeltaal in hedendaagse kunst kan op die manier dus een 
teken van het werkelijk hedendaagse zijn. De moderniteit is gearriveerd, de breuk met 
geschiedenis hoeft niet meer gemaakt te worden, hedendaagse kunst kan geschiedenis 
omarmen zonder zijn hedendaagsheid te verliezen. Het belang van de modernistische beeldtaal 
wil niet zeggen dat het een herhaling is van het modernisme maar wel kan het gebruikt worden 
om geschiedenis en heden met elkaar te verbinden om werkelijk hedendaags te zijn. 



De vragen van het kubisme en ruimer gezien het modernisme komen in hedendaagse kunst ook 
aan bod maar het is niet vastgelegd hoe dit onderzoek naar schilderkunst op zich er moet uitzien. 
Dit komt tot uiting door het schilderen zelf en heeft de mogelijkheid te veranderen.
Het doel van schilderen bestaat er dus in een schilderij te maken. De kenmerken van het 
medium schilderen zijn daarbij dan ook van belang. 

Zoals we in het modernisme, bij Picasso en Mondriaan, zagen dat het tweedimensionale van het 
doek belang krijgt, is dit in Swennen zijn werk ook een belangrijk punt. Ook hier wordt er dus 
geen onderscheid gemaakt tussen voor- en achtergrond, het is onmogelijk een waarlijke diepte te 
hebben in een schilderij. De werken van Swennen zullen daardoor ook geen waarlijke diepte 
proberen te creëren. Maar als dit echter ten goede komt in zijn proces zullen we wel arceringen 
zien of schaduwen die daarbij wel even belangrijk zijn als de voorgrond en dus geen 
onderscheid maken. Vandaag, onder andere in het werk van Swennen, zien we dat de kunst zich 
niet meer hoeft te profileren tegenover geschiedenis of traditie. Figuratie kan dus even goed 
gebruikt worden om een onderzoek naar schilderkunst op zich te bieden.
Zoals A.C. Danto zei, als het einde van de kunst beweerd wordt, hoeft kunst zich niet langer 
filosofisch te verantwoorden. Dit gebeurt door het kunstwerk zelf en betekent dus een vrijheid 
voor kunst. Deze vrijheid zien we in het werk van Swennen. Dit is iets wat onmogelijk was 
bijvoorbeeld bij Mondriaan. Elke verwijzing naar de werkelijke wereld moest verbannen worden 
uit zijn werk om oprecht met schilderkunst bezig te zijn. Daarbij ging hij zich zelfs beperken tot 
de drie hoofdkleuren en zwart, wit aangezien die bijna nauwelijks voorkomen in natuur. Kubisme 
fragmenteerde de werkelijkheid op het doek, ontleedde deze als het ware in de tweede dimensie. 
Hierbij sluiten zij bepaalde mogelijkheden uit voor zichzelf. Om los te komen van het realisme, die 
figuratie gebruikte om als het ware een illusie te creëren, was dit een belangrijke stap in de 
schilderkunst. 
Als we modernisme bekijken als een zoektocht naar een ‘nieuwe taal’, een nieuwe vorm voor 
picturale representatie bestaat er geen mogelijkheid om terug te grijpen naar oude gekende 
manieren van schilderkunst. We zien dus dat ten tijde van de kunst van het modernisme 
geschiedenis geen plaats kon krijgen in hun kunst. Nochtans zagen we dat geschiedenis voor 
de hedendaagse kunst (de hedendaagse kunstenaar binnen het modernisme dus ook) van groot 
belang is en nodig om werkelijk hedendaags (modernistisch) te zijn. 

Het belang van de modernistische beeldtaal in hedendaagse kunst lijkt hier steeds duidelijker te 
worden. Zoals T.J. Clark in Farwell to an idea zegt (2001, pg 7),I want modernism to emerge as 
a distinctive patterning of mental and technical possibilities.’ Wat dus kan verstaan worden als 
beeldtaal, zien we in een gelijkaardig patroon opduiken in hedendaagse kunst. Maar, wat 
hedendaagse kunst is, is natuurlijk een nog veel grotere vraag. Wat hedendaagse kunst precies 
betekent en wanneer kunst hedendaags wordt, is iets wat moeilijk blijft om te bepalen. Kunst 
kent vandaag de dag een grootse vrijheid en een stijlbepaling is daarbij een quasi onmogelijke 
opdracht geworden. Er is geen norm hoe hedendaagse kunst er zou moeten uitzien. Dit blijft dus 
een onbeantwoorde vraag die waarschijnlijk alleen de tijd kan uitwijzen. Het is de kunst die zich 
rondom ons begeeft, waar we midden in zitten, en wat de tijd zal overleven. We zien een duidelijk 
verschil met kunst uit andere tijden en stellen vast dat hedendaagse kunst vrij spel heeft, maar of 
daarmee alles wat nu gemaakt wordt hedendaagse kunst is, lijkt nog geen antwoord te kennen. 

Wel zien we in het idee van hedendaagse kunst - of toch in de schilderkunst van Swennen - een 
gedachtegoed doorkomen wat ook in het modernisme aan bod kwam, deze overeenkomst is die 
beeldtaal. Is dit dan ook een eigenschap van hedendaagse kunst?
Ik keer hier nog even terug naar Nietzsche zijn hedendaagse mens, zoals we in het begin ook 
zagen. In “Oneigentijdse beschouwingen” (1983, pg 95) lezen we het volgende, “... dus pas door 
het vermogen om het verleden te gebruiken voor het leven en van het geschiede weer 



geschiedenis te maken, wordt de mens tot mens: maar bij een overmaat aan geschiedenis houdt 
de mens weer op, en zonder omhulsel van het historische zou hij nooit begonnen zijn en nooit 
hebben durven beginnen.” Dit hebben we dus ook toegepast op het domein van de kunst en de 
kunstenaars die ik hiervoor besproken heb. 
Hedendaagse kunst zou dus kunnen bepaald worden als iets wat tegelijkertijd historisch en 
onhistorisch is. Zonder nostalgisch te worden en zichzelf in geschiedenis te verliezen kan deze 
kunst toch gebruik maken van het verleden. In dit opzicht kunnen we zeggen dat Swennen een 
hedendaagse kunstenaar is. Het modernistische gedachtegoed van schilderkunst die zichzelf 
bekritiseert komt aan bod in zijn werk. Ook het gebruik van historische anekdotes of figuren 
(Heilige Veronica) in het werk van Swennen kan gezien worden als een terugblik naar het 
verleden. Dit weet hij te combineren met eigen hedendaagse invloeden. Hij gebruikt de 
moderniteit waar modernisme nog niet klaar voor bleek te zijn op zijn eigen ‘hedendaagse’ 
manier.

Is de modernistische beeldtaal dus nog steeds van belang in hedendaagse kunst? Ik durf hier op 
te zeggen, ja! We zien wel degelijk een gelijkenis tussen de schilderkunst van Picasso en 
Mondriaan enerzijds en die van Swennen anderzijds. We zien in het werk of de ‘methode’ van 
Swennen eenzelfde manier van omgaan met schilderkunst als die in het modernisme: weg met 
het idee dat schilderkunst een venster naar de wereld moet bieden. Schilderkunst met 
schilderkunst als onderwerp dit is zowel voor Swennen van belang alsook voor Mondriaan en 
Picasso. 
Modernisme stelde dat elk kunstmedium genoodzaakt was de capaciteiten van zijn 
eigenheid te onderzoeken en daarmee gepaard ook zijn beperkingen, daarmee moest elke 
kunstvorm een definitie van zijn eigenheid kunnen bieden. Dit werd zeer radicaal opgevat in de 
tijd van het modernisme, wat teweeg bracht dat ze wel een hele nieuwe weg hebben opengelegd 
maar zelf nog niet alle vrijheden van het medium konden onderzoeken. 
Hedendaagse schilderkunst, met name de schilderijen van Swennen hier besproken, 
onderzoeken min of meer hetzelfde als het modernisme. Het eindresultaat, het uiterlijke dat we te 
zien krijgen, verschilt zeer sterk van het modernisme maar de beeldtaal, het omgaan met het 
medium op zich, kan in dezelfde lijn bekeken worden. Een manier van denken en omgaan met 
kunst die gestart is in het modernisme en daar nu nog steeds zijn vruchten van afwerpt. We 
kunnen dit linken aan het idee van T.J. Clark, het ‘idee’ van de modernisten, het omgaan met, de 
manier van kijken en maken van hun kunst, leeft vandaag nog door. 

Met het modernisme is er een nieuwe manier gestart van kunst benaderen. Dit heeft zowel het 
maken van kunst als het bekijken van kunst sterk beïnvloed tot op vandaag de dag. Op zo een 
manier dat de beeldtaal van het modernisme nog steeds aanwezig is in de kunst van nu. Het 
idee van zelfkritiek op het specifieke medium, een onderzoek naar het medium op zich, is in gang 
gezet door het modernisme, dit kan volgens mij zelfs als grootste kenmerk en eigenschap van het
modernisme beschouwd worden. Dit is wat te verstaan valt onder beeldtaal en dit is juist wat in 
hedendaagse kunst - hier bekeken aan de hand van de schilderkunst van Swennen- nog steeds 
van belang is.
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