Kleur op de muur

This is not a White Cube

beata franso

Ofschoon de beruchte witte kubus als tentoonstellingsvorm steeds meer verlaten wordt, tonen
musea actuele kunst nog het liefst op witte muren.
Bij de presentatie van oudere of toegepaste
kunst lijkt kleur echter in al zijn hevigheid te zijn
losgebarsten. Kleurexpert Beata Franso komt met
klinkende voorbeelden.

D

RAL 9010

e eerste kleurenrevolutie vond rond 1900 plaats. De

Ondertussen rukte de niet-kleur wit op. In de jaren twintig brachten

directeur van The National Gallery in Londen had genoeg

het modernistische ontwerpinstituut Bauhaus en constructivistische

van de meest gebruikte wandkleur: grijsgroen, en hing

kunstenaars wit in verband met de oneindige ruimte. Daartegenover

schilderijen tegen een rode achtergrond. De goudgele lijsten en de vooral

stonden discussies over hygiëne. Omdat wit snel vies wordt, was dat vaak

koele blauwgroene kleuren op de schilderijen zorgden op hun rode muur

een reden om het juist níet toe te passen.

voor een balans, waardoor de kijker de kunst ‘zintuiglijk toegankelijker’

In 1936 richtte Alfred Barr, directeur van Museum of Modern Art in New

ervoer. Vervolgens werden entrees naar de tentoonstellingsruimten –

York, zijn expositie Cubism and Abstract Art in als ‘witte kubus’. Het

vroom, eerbiedig en dienstbaar – gedecoreerd als opmaat naar de kunst en

dwingende tentoonstellingsconcept van ‘The White Cube’ was daarmee

zeker niet bedoeld om daarvan af te leiden.

een feit. En zo schilderde Willem Sandberg in 1938 de muren in het

Bij de ingrijpende verbouwing keerde het Rijksmuseum – ogenschijnlijk

19e-eeuwse Stedelijk Museum Amsterdam ook modernistisch wit. Wat

– terug naar deze situatie. De Parijse interieurarchitect Jean-Michel

ooit revolutionair en nieuw was, is inmiddels de status quo en dogma

Wilmotte adviseerde om tegenover Cuypers’ in ere herstelde kleurige

geworden. Wit is het uitgangspunt. Maar mag je er ook van afwijken?

decoraties in de publieke ruimten op zaal voor grijs te kiezen, naast een

‘De witte kubus is een metafoor voor een tentoonstellingsmethode’,

verder 19e-eeuws palet met grijsgroenen, okers en terracotta’s. Het grijs

stelt Leontine Coeleweij, curator van het Stedelijk Museum. Maar:

manifesteert zich per verdieping steeds in een eigen gradatie. Ingetogen,

‘gekleurde muren in een museum zouden in die zin ook een “White

krijtdoffe vlakken, van bijna zwart tot lichtgrijs. De Gouden Eeuw is het

Cube” kunnen zijn.’ In de praktijk kiest men bij exposities met werk

donkerst. Bij Rembrandt in de eregalerij vinden we Noir de Vigne-grijs.

van overleden kunstenaars voor tentoonstellingsvormgevers die kleur

Helemaal bovenaan in de torens bij de 20e-eeuwse toegepaste en vrije

toepassen. Levende kunstenaars ervaren kleur op de muur als ongewenste

kunst en industriële vormgeving schittert het lichtste grijs.

toevoeging van betekenis, van extra drama. Dus houden ze vast aan het

44

neutrale wit, kleurcode ral 9010.

Links: Jan van der Ploeg: painting no

Rechts: sannaa Architects: open

met expositie Kees Verwey erop, Arti et

en glas als Shiny Box, Louvre, Lens, 2012,

397, meerkleurige wandschildering

Amicitae, Amsterdam, 2015, foto Jan van
der Ploeg

expositieruimte met rondom aluminium
foto Chris Reinewald

In Museum Boijmans van Beuningen vormt wit eveneens het uitgangs-

middengrijs schilderen, zoals hoe de Tate Gallery diens Seagram Murals

punt, maar als er van afgeweken moet worden, dan gebeurt dat. Curator

toont. Dat werkte. Rothko’s verzadigde kleuren leken te gaan gloeien en

Francesco Stocchi vertelt dat bij solotentoonstellingen van levende

stralen.

kunstenaars zij samen een kleur voor de muren kiezen: vaak toch weer wit.

Spannend wordt het wanneer hedendaagse kunstenaars zelf uitmaken óf

Bij groepstentoonstellingen bepalen curator en/of ontwerper de kleur.

en welke kleur ze op de wanden willen hebben, natuurlijk in overleg met

Toch kent ook de witte kubus een opmerkelijke doorontwikkeling. Het

de curatoren. In het Museum Jan Cunen in Oss verfden Maartje Folkeringa

Noord-Franse satelliet-museum Louvre Lens heeft geen muren, alleen

en curator Fleur Junier de muren van drie verschillende ruimten van

losstaande, halfhoge, witte schotten en vitrine-sokkels. Daarop wordt

haar tentoonstelling Bling Bling in bijzonder verzadigde kleuren: blauw,

de uiteenlopende B-collectie noch stilistisch, noch kunsthistorisch,

turquoise en roze. Folkeringa’s werk vormde met de vrolijke, luchthartige

maar chronologisch getoond. Wazig glas en matte aluminium wanden

kleuren erachter – met een schijn van onschuld en illusie – een installatie.

aan weerszijden van de tentoonstellingsruimte bepalen verder het

Ze zette op deze manier de 19e-eeuwse museumvilla overduidelijk in het

ruimteschipachtige museumbezoek in deze ‘Shiny Box’.

heden met een knipoog naar vermaakarchitectuur als Disney, de kermis
en Amerikaanse casino’s, op waarde geschat door postmodernistische
architectuurtheoretici.
Marijn Van Kreij schilderde de muren bij zijn expositie bij Galerie Sabine

Franz Kaiser, hoofd tentoonstellingen van het Gemeentemuseum Den

Schmidt met een schilderachtige toets helder geel, als symbolische

Haag, kiest ook veelal wit. ‘Wit is de standaard. Kleur wordt gebruikt

verwijzing naar zijn tekst over de zon. Het geel ordende de ruimte en

voor decoratie en om ruimtes te structuren. Bij Mondriaan en in het

verbond de verschillende elementen met elkaar. Ook knalgeel zijn de 11.620

modernisme werd het wit van de wanden – en dus “The White Cube”

poetsdoekjes, waarmee Marie Lexmond in het Van Abbe Museum een

– onderdeel van het werk.’ Bij de Rothko-expositie liet hij enkele zalen

buiten geplaatst interieur bekleedde, dat steeds vuiler wordt.

45

Rothko en Disney
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Eenkleurig, meerkleurig

en rode vierkanten, rechthoeken en driehoeken. Nuances van eenzelfde

Curator Jelle Bouwhuis, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (smba),

kleur naast elkaar veroorzaken ‘dissonantie’.

vindt ‘The White Cube’ onlosmakelijk verbonden met ons imperialistische

In deze traditie werkt schilder en muralist Jan van der Ploeg. Aan hem

verleden en het huidige kapitalisme. ‘Een spierwitte doos lijkt neutraal,

vroeg voormalig museumdirecteur Wim van Krimpen de zalen in de hoofd-

maar je vindt ze voornamelijk daar waar veel geld beschikbaar is.

stedelijke kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae te transformeren voor een

Ons kwaliteitsoordeel is daar vaak mee verbonden. Op veel plekken

tentoonstelling van de laat-impressionist Kees Verwey. Van der Ploeg ne-

in de wereld is die witte doos helemaal niet zo vanzelfsprekend en

geerde Verweys werk straal en schiep een autonoom werk met kleurbanen

dientengevolge wordt de kwaliteit van de kunst aldaar door ons vaak

van verschillende breedtes. Overal hield hij dezelfde hoogte aan, omdat

onderschat.’

de plafonds in de verschillende ruimtes die juist niet hebben. Daarop hing

De kunstenaars Gijs Frieling en Ad de Jong en ontwerper Job Wouters

men, soms over twee banen tegelijk, Verweys intieme schilderijen naast en

toonden in smba een voorstel voor een nieuwe entree van een moskee

ook onder en boven elkaar over de gehele hoogte van de muren. Resultaat:

in de buurt. Het islamitische lichtblauw dat zij gebruikten, was volgens

een 19e-eeuwse sfeer met overduidelijke 21e-eeuwse achtergrond.

de moskee toch net te blauw. Voor de tentoonstelling The Marx Lounge
maakte kunstenaar, architect en filmmaker Alfredo Jaar muren en vloer
helemaal rood: als plek van hoop en verzet. Hier werd kleur politiek,

Luxe geschenkverpakking

een bewijs dat er een breder palet bestaat dan het bijna gedachteloze

Bij vormgeving, mode, historische objecten en schilderijen van moderne

standaard-modernistische wit.

klassieke kunstenaars geniet een ontwerper de meeste vrijheid.

Voor De Stijl-kunstenaar Theo van Doesburg was het concept schilderij-

Ontwerper Marcel Schmalgemeijer werkt in een breed scala aan

aan-muur achterhaald. Beter leek het hem om ín een (architectonisch)

tentoonstellingtypes. Uitgaand van het te exposeren materiaal, kiest

schilderij te vertoeven. Uitgaand van dit idee, beschilderde hij in Straats-

hij kleuren, in eerste instantie intuïtief: licht of donker? Voor de vaste

burg een restaurant/filmzaal Café Aubette (1926-1928) volgens een ‘ortho-

opstelling rondom de vide in het Van Gogh Museum ontwikkelde hij een

gonale verdeling met architectonische elementen’. In een diagonaal raster

verlopend kleurplan, uitgaande van de daglichttoetreding op de bovenste

plaatste hij een chromatisch scala met zwarte, witte, gele, groene, blauwe

verdiepingen tot de donkere benedenzalen. Bij Van Goghs donkere
boerenschilderijen kwam een nog donkerdere aardetint. Naar boven toe,
naar het daglicht, worden de kleuren lichter en ijler, daarmee Van Goghs
kleurontluiking volgend.
De exposities in de daglichtloze Kurokawa-vleugel vragen om kleur die
afgestemd is op de theatrale belichting, zoals bij de lopende combinatieexpositie Munch : Van Gogh. Theater- en tentoonstellingsontwerper Peter
de Kimpe verzoende Munchs koele noordelijke kleuren met Van Goghs
zuidelijke tinten door hun schilderijen op ultramarijn blauw, rood en
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pastelgroen te hangen.
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Bij de nieuwe opstelling van de vaste collectie in het onbeschaamd
postmodern gekleurde Groninger Museum mocht Schmalgemeijer van
directeur Bluhm afwijken van het vaststaande palet van Alessandro
Mendini en Peter Struycken. Toch bleken de medewerkers erg gehecht
te zijn geraakt aan de felle kleuren, die ze ook als de identiteit van het
museum beschouwen. Het draaide uit op een compromis. Schmalgemeijer
voegde heel donkergroen/zwart toe.
Voor Van Gogh in de Hermitage Amsterdam nam Schmalgemeijer een
bijzonder verzadigd en modern groen, een ‘frisse felle kleur met diepte’. Bij
de objectenexpositie Alexander, Napoleon en Josephine in de Hermitage
vermeed hij kunsthistorisch bijpassende 19e-eeuwse pastelkleuren.
Er kwam juist een nadrukkelijk aanwezig, fris eigentijds palet:
chocoladebruin, babylichtblauw en verzadigd rood.
Hiermee haalde hij de historische empirestijl van Napoleon naar 2015
door de objecten bijna met een luxe, verleidelijke geschenkverpakking te
omhullen.

•

1 - Marcel Schmalgemeijer: expositie
Alexander, Napoleon & Josephine,

Hermitage, Amsterdam, 2015, foto
Evert Elzinga

2 - Maartje Folkeringa’s Bling Bling-

expositie: luchthartige kleurstelling
als installatieconcept, Museum Jan

van Cunen, Oss, 2012, foto: Museum
Jan van Cunen

3 - Alfredo Jaar: The Marx Lounge:

monochroom rood als politieke kleur,

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam,
2009, foto SMBA

4 - Maarten Spruyt, meerkleurige wand,
Ode aan de Nederlandse mode,
Gemeentemuseum, Den Haag

5 - Marie Lexmond: Yellow interior
in 11.620 parts, installatie met

vervuilende, gele poetsdoekjes, Van

Abbe Museum; foto Chris Reinewald

6 - 18e-eeuwse inrichting, reconstructie

2010, Galerij Prins Willem V, Den Haag,
foto Kees Hageman



Beata Franso is beeldend kunstenaar en kleurspecialist.
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