Kunst & religie

Friedrich, Kandinsky, Warhol en Rothko: lessen in spiritueel kunstkijken

Gestolde ervaring van het Sublieme
Nogal wat moderne, op het eerste gezicht seculiere kunst kun je religieus duiden, stelt hoogleraar esthetiek
Wessel Stoker in zijn boek Kunst van hemel en aarde. Maar kunsthistorici hebben de neiging om dat spirituele
over het hoofd te zien. Vier voorbeelden van moderne schilders met religieuze diepgang: “Ze hadden een
geesteshouding waarmee ze de tastbare, materiële werkelijkheid wilden ontstijgen.”
door Jurgen Tiekstra

Mark Rothko: ‘Light, earth and blue’ (1954): geen verbeelding van het religieuze, het kijken zelf is religieus.

28 VolZin | 6 juli 2012

VOL014_Kunst Tiekstra.indd 28

29-06-12 12:08

Caspar David
Friedrich: ‘Zwei
Männer in
Betrachtung des
Mondes’ (1819):
geen madonna’s
of kerkgebouwen,
maar natuurvroomheid.

Het was rond deze tijd vorig jaar toen Wessel Stoker
in Houston, Texas, neerzeeg op een bankje in de
Rothko Chapel. Al zittende in die oecumenische kapel
werd hij omringd door veertien levensgrote, donkere
doeken. Precies veertig jaar eerder waren die schilderijen geschilderd en opgehangen door Mark Rothko,
de Amerikaanse abstracte kunstvernieuwer en grote
verbeelder van het menselijke tragische bestaan. De
uit Nederland overgevlogen hoogleraar Esthetica zag
zichzelf omringd door in verf gestolde ervaringen van
het Sublieme, het Oneindige, het gans Andere.
“Dat maakte op mij een diepe indruk”, vertelt Stoker
een jaar later in zijn met kunstboeken volgestouwde
studeerkamer in Amsterdam. “Ik ben toen drie keer in
de Chapel geweest, en die bezoeken versterkten mijn
overtuiging dat je die schilderijen van Mark Rothko
inderdaad religieus kunt uitleggen.”

Moderne meesters
Precies dat statement wil hij nu maken in zijn boek
Kunst van hemel en aarde, waarin hij bewijst dat niet
alleen Rothko, maar ook andere moderne meesters
religieuze en spirituele kunstwerken maakten. Denk
aan de bijna onbegrijpelijke Russische kunstenaar
Wassily Kandinsky, de Amerikaanse popart-koning
Andy Warhol en de Duitse holocaust-schilder en

‘Bij Friedrich maken religieuze
symbolen plaats voor verwijzingen
naar de natuur’
-beeldhouwer Anselm Kiefer. Onder kunsthistorici
en in musea bestaat soms de neiging om spiritualiteit over het hoofd te zien, zegt Stoker, die vóór
zijn hoogleraarschap overigens predikant was in de
protestantse kerk in Amsterdam. “Ik was deze week in
het Van Gogh museum bij de tentoonstelling over het
Symbolisme, waar ze ook een onderdeeltje mystiek
hadden. Nou, dat vond ik erg mager uitgewerkt.”
Om die reden geeft hij voor de gelegenheid een lesje
spiritueel kunstkijken. Hij pakt er vier kunstwerken bij. Voor het gemak maakt de eerdergenoemde
Anselm Kiefer plaats voor de Duitse romantische
schilder Caspar David Friedrich. Want die negentiende-eeuwse lutheraan was de eerste die religie op zijn
totaal eigen manier op het doek verfde, zegt Stoker.
Belangrijk om te weten, is dat de hoogleraar ‘religie’
en ‘spiritualiteit’ op één hoop gooit. “Ik maak geen
onderscheid, want dat doen de schilders ook niet.” Hij
gebruikt in zijn analyse een algemene spirituele defi-
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nitie: zowel Friedrich, Rothko, Warhol als Kandinsky
hadden een geesteshouding waarmee ze de tastbare,
materiële werkelijkheid wilden ontstijgen. Hun eigen
achtergrond bepaalde de uiteindelijke vorm van hun
kunst, die nu wereldwijd in musea hangt. De één
was protestant of katholiek, de ander theosoof of een
joodse agnost.

Geen madonna’s
Caspar David Friedrich: Zwei Männer in Betrachtung
des Mondes (1819)
“Caspar David Friedrich was de eerste die de vaste
religieuze beelden niet meer gebruikte. Hij schilderde
geen madonna’s meer, geen kerkgebouwen. Hij gebruikte in plaats daarvan de natuur, die hij heel religieus interpreteerde. Friedrich komt uit de Romantiek,
die hij zelf ook gestempeld heeft. Uit zijn brieven blijkt
dat hij in zijn schilderingen zijn natuurvroomheid
wilde laten zien. Je ziet op dit schilderij twee mannen
die naar de maan en naar de avondster kijken. Verder
zie je die hele grote, halfontwortelde eik. En ook een
hele grote steen daar verderop. Het aardige is dat de
grote figuur waarschijnlijk de schilder zelf is, samen
met zijn leerling. Typisch voor Friedrich is dat hij alles
allegorisch duidde. Dat was in die tijd gebruikelijk.

De gedachte is: de eik staat voor het oude heidendom, net als het hunebed. De ster en de maan zijn
het lichtsymbool van Christus, die het hele landschap
verlicht. De eeuwig groene den, helemaal rechts op
het schilderij, staat voor de hoop na de dood, de hoop
op het eeuwige leven, de hoop op de opstanding.
Doordat de maan en de ster, het licht van Christus,
het landschap verlichten, zie je dat het religieuze heel
dichtbij is. De maan is meteen van kracht in onze
alledaagse werkelijkheid. Iemand als Rothko zou dat
nooit zo verbeelden. Maar Friedrich had een klassiek
godsbeeld. Hij ontleende zijn eigen geloof in God aan
de natuur. In de achttiende eeuw had je heel sterk de
fysicotheologie: alle natuurverschijnselen verwezen
naar God zelf. In die traditie staat hij.”

De geestelijke binnenwereld
Wassily Kandinsky: Gelb-Rot-Blau (1925)
In honderd jaar kunstgeschiedenis kan veel gebeuren.
Caspar David Friedrich bedacht zijn eigen kunstzinnige vorm voor zijn religieuze beleving. Maar zijn
twintigste-eeuwse kunstbroeder Kandinsky gaat met
die vrijheid volledig aan de haal. Na figuratief te zijn
begonnen, schildert de Rus in het interbellum met
een bijna totale geometrische abstractie. “Kandinsky

Wassily Kandinsky: ‘Gelb-Rot-Blau’ (1925): een abstract geometrische verbeelding van de strijd tussen goed en kwaad.
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was een zeer begaafde persoonlijkheid, die veel
invloed had”, vertelt Stoker. “Hij was een jurist in
Rusland, die pas later overging op de schilderkunst
en toen naar München is gegaan. Hij had contact met
alle grote kunstenaars uit zijn tijd. Franz Marc was één
van hen, maar ook Paul Klee en Alfred Schönberg, de
bekende componist. Net als Rothko was hij zeer intellectueel. Hij is van het figuratieve naar het abstracte
verschoven, omdat het hem ging om de geestelijke
binnenwereld van de werkelijkheid, waarmee hij zich
verzette tegen het materialisme en het positivisme (de
wetenschappelijke stroming die alleen serieus neemt
wat zintuiglijk waargenomen wordt, red.) van zijn
tijd.”
Kandinsky was zowel lid van de oosters-orthodoxe
kerk als aanhanger van de theosofie. Binnen deze spirituele beweging, die ook invloed op Mondriaan had,
wordt geloofd in een geestelijke oorsprong en binnenkant van al het tastbare en fysieke om ons heen.
Reïncarnatie en karma zijn daarbij sleutelideeën.
“Kandinsky zegt: er is een innerlijke trilling in de werkelijkheid, en alles bestaat uit op elkaar inwerkende
polaire krachten die voortkomen uit een goddelijke
geest. Als mensen zich daar in een mystieke houding
op richten, zullen ze niet meer zo vasthouden aan het
positivisme en materialisme. Hij zag zichzelf als een
profeet van het tijdperk van de geest. Het opvallende
bij Kandinsky is de sterke invloed van de apocalyptische kant van het christendom. In 1908 ging hij naar
München, maar hij moest daar weg toen de Eerste
Wereldoorlog uitbrak. Hij keerde terug naar Moskou,
waar hij de Russische revolutie meemaakte. Die felle
politieke omstandigheden benadrukten voor hem,
denk ik, die polaire strijd tussen goed en kwaad. Dat
was voor hem een levenszaak, dat zag hij overal om
zich heen.”
“Op dit schilderij zie je een aantal primaire kleuren, maar ook paars en roze, en tevens wit en zwart.
Je moet weten dat hij een hele kleurentheorie had
ontwikkeld. Verder zie je cirkels, gebogen en golvende
lijnen en rechthoeken. Zelf kijk ik daar niet zozeer
naar, maar vooral naar de ‘verborgen figuratie’ in
het schilderij. Die vette zwarte lijn herken je, dankzij
andere schilderijen van Kandinsky, als een speer. En
zie je die driehoeken op die speer? Die driehoeken
staan bij hem voor agressie. En kijk naar die kronkelende lijn. Als je die vergelijkt met andere schilderijen
van Kandinsky, dan kan dat de staart van een draak
zijn. En als je nou links op het schilderij kijkt, dan kun
je in die lijntjes een hoofd zien. Dat cirkeltje is dan
een oog. Zo zou je dit als een abstracte verbeelding
kunnen zien van Sint-Joris en de draak, het verhaal
dat hij veel vaker gebruikte. Dat zie je ook omdat het
linkerdeel licht is, maar de rechterkant donkerder. Je

‘Kandinsky wist precies wat die andere
werkelijkheid was. Rothko weet daar niets
van. Hij heeft haar alleen ervaren’
zou het schilderij zo kunnen opvatten als een abstract
geometrische verbeelding van de strijd tussen goed
en kwaad.”

Alledaagse dingetjes
Andy Warhol: The Last Supper (Dove) (1986)
In zijn boek betoogt Wessel Stoker dat dit relatief
onbekende werk van popart-kunstenaar Andy Warhol
uitstekend een plek zou kunnen krijgen binnen een
religieuze gemeenschap. “Je kunt zeggen dat wat
Warhol deed een verloedering was van de kunst”,
vertelt Stoker. “Rothko had de pest aan zulk soort lui.
Rothko was bezig met zijn abstracte doeken, en dan
kwam daar iemand in felle kleuren van die alledaagse
dingetjes schilderen. Maar wat van Warhol minder
bekend is, is dat hij religieus was. Hij betaalde de
priesteropleiding van zijn neefje. Na de moordaanslag
die op hem is gepleegd, ging Warhol elke zondag naar
de kerk. En hij deed mee aan voedseluitdeling in zijn
parochie. Zijn doorbraak op religieus gebied was toen
een bevriende kunsthandelaar hem vroeg om de Last
Supper-serie te maken voor een tentoonstelling in Milaan tegenover de kerk waar Het Laatste Avondmaal
van Leonardo daVinci hangt. Hij heeft honderd keer
in allerlei variaties die Last Supper gemaakt, zowel
zeefdrukken als olieschilderijen.”
“Je zou kunnen zeggen dat dit schilderij een vorm van
blasfemie is. Want wie gaat nu dit voor christenen heilige gebeuren naschilderen met zo’n prijskaartje erbij,
en met zo’n vogel van het zeepmerk Dove? Net als
dat logo van General Electrics, de lichtfabriek? Maar
als je kijkt wat hij ook elders in deze serie doet, dan
blijkt dat hij één bepaalde uitleg van Christus geeft:
Christus als de genezer. Dat is biografisch wel
verklaarbaar, omdat hij zelf altijd een ziek, zwak
jongetje was, zijn vader heeft zien sterven en na die
aanslag zelf bijna dood was.”
“Het is heel goed uit te leggen dat het prijskaartje een
religieus kenmerk is, als teken van het verraad van
Judas. De duif speelt daarnaast een rol in de eucharistie. En het licht is symbool voor de Christusfiguur. Je
ziet ook dat op het schilderij het dak is opengemaakt.
Dat is de verwijzing dat de duif van boven komt, zoals
ook bij de doop van Christus. En de duif vliegt richting
het licht, weg van de Judasfiguur en het prijskaartje.
Warhol probeert de Christusfiguur hier helemaal te
plaatsen in zijn eigen samenleving. Dat doet hij door
middel van logo’s ontleent aan de industrie. Totaal
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Andy Warhol: ‘The Last Supper (Dove)’ (1986): Christusfiguur helemaal in de huidige samenleving.

tegen de conventies in. Het gaat over het alledaagse,
waar de Christusfiguur zijn plaats moet hebben. Hij
maakt Da Vinci juist niet belachelijk. Dat vind ik het
bijzondere van Warhol: dat hij de fijngevoeligheid
heeft om met onverwachte middelen iets radicaal
nieuws te doen, maar wel in die traditie blijft staan.”

Het schilderij zelf
Mark Rothko: Light, earth and blue (1954)
“Zoals Kandinsky sociaal heel gezellig zal zijn geweest
om mee te verkeren, was Rothko heel erg op zichzelf”,
vertelt Stoker. “Hij was typisch een intellectueel, die
zich niet makkelijk in de samenleving bewoog. Hij
kwam uit een armelijk gezin, uit Portland; joden die
geëmigreerd waren uit het voormalige Rusland. Hij
kreeg een beurs voor Yale, waar hij zijn studie niet
afmaakt. Daarna werd hij schilder. Later kreeg hij
een eredoctoraat van Yale, kort voordat hij zelfmoord
gepleegd heeft.”
De in Letland geboren Rothko zocht naar een universeel religieuze ervaring. Die ervaring vond hij in het
schilderen zelf, en hoopte hij met zijn monumentale
doeken ook bij de kijker op te roepen. In de kunsthistorie is zijn werk uitgelegd aan de hand van dat
van Caspar David Friedrich. Op de schilderijen van
de Duitse romanticus zijn kleine figuren te zien die
kijken naar de oneindigheid van de schepping. Bij de
schilderijen van Rothko neemt de kijker de plek in van
de figuren van Friedrich. “Friedrich vraagt erom dat

‘Warhol lijkt blasfemisch, maar is het niet.
Met onverwachte middelen plaatst hij zich
in de traditie van Da Vinci’

jij ziet dat die monnik bij de zee een bepaalde ervaring
van het oneindige heeft, terwijl bij Rothko het schilderij de ervaring zelf is. Je hebt niet meer de representatie
van een figuur die iets ervaart. Nee, voor de kijker is
het schilderij zelf de ervaring van het oneindige geworden. Dat is niet het oneindige van tijd en ruimte, maar
het oneindige van een ándere werkelijkheid, die op
een of andere manier van invloed is op deze werkelijkheid. Dat oneindige kun je niet benoemen. Kandinsky
wist precies wat die andere, geestelijke werkelijkheid
was. Maar Rothko weet niks van die andere werkelijkheid af. Hij heeft hem alleen ervaren.”
“In dit schilderij zie je twee rechthoekige vlakken,
zwevend op een grijze achtergrond. Het bovenste
vlak is stralend geel, maar getemperd door donkere
strepen. Het heeft ravelige randen. Het onderste vlak is
donkerblauw. En ja, hoe kijk je naar zoiets? Voor mij is
het zeer duidelijk wat je noemt een ‘subliem’ schilderij. Immanuel Kant heeft het over ‘het sublieme’ als
de confrontatie met het oneindige. Uiteindelijk is dat
een kwestie van een ervaring die je in je leven opdoet.
Rothko dacht: het eindige van dit leven is het niet helemaal. Van het oneindige had hij in de joodse traditie,
waarin hij was opgegroeid, gehoord. Maar daar had
hij niks mee. Toch heeft hij dat besef gehouden. Of die
oneindigheid dreigend of heilzaam is, daar laat hij zich
niet over uit. Zo onbestemd is het bij hem. Maar dat
er iets is, is onmiskenbaar. Het is duidelijk iets onstoffelijks, duidelijk iets anders dan wat er dagelijks is, iets
wat het dagelijkse kan doorbreken.” ■
Wessel Stoker, Kunst van hemel en aarde, Meinema, 216 blz.,
€ 23,50. In het najaar geeft Wessel Stoker een cursus over
spiritualiteit en moderne kunst bij HOVO Amsterdam
(www.hovoamsterdam.nl).
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