


onstani had in '75 een

Vachter de rug van a§n om-
stre len scheppi:tg Nieuw Babylon,
waaraan hij zo'n twaalf jaar dage-
Iijks had gewerkt. Ie inhoud vaa dit
proi"rct, dat maquettes, plastieken,
schilderijen, tekeningea en grafiek
omvat, is een toekomstige stad
waarin geproduceerd wordt naar
behoefte waardoor iedere bewoner
zo veel wde tijd krdet dat hij als
homo ludens en dus creatief spe-
lénd door het leven kan gaan.
Voor deze op een marxistische
leest geschoeide utopie over de
nieuwe mens stond het geromanti-
seerde leven van de zigeuners mo-
del. Constant (Amsterdam, 1920),
die voortreffelift gitaar, viool en
cimbaal speelt, is sinds zijn jeugd
gefascineerd door zigeunermuziek
en speelt sindsjaar en dag ia huise-
lijke kriag met beroepsmusici uit zi-
geunerorkestea. In het verleden
kreeg hij de kunstenaar Armando
ook nog wel eens zo ver dat deze
eenviool pakte maar na 1959 ver-
koos de laatste om zijn strijkstok
vooralsnog aa:r de wilgen te han-
gea. Zoals bekend heeft Armando
zijn strijkstok er odangs weer afge-
plukt.
Constants veranderde opvatting
over de moderne kunst heeft de no-
dige gevolgen gehad. Hij reisde de
Europese musea af om de technie.
ken vaa zija favoriete oude mees-
ters als Titiaan, Rubens, Delacroix
en Cézaate te bestuderen waarbij
hij niet over één nacht ijs ging. Uit
het door hem geschreven boekje .4
proPos de Cézonne (1978) blijkt dat
hij zels studie maakte van sóijn-
baar onbetekenende details als het
yerschil tussen een door Boticelli
en een door Titiaan geschilderde
voet.
Als schilder pakte hij de oude tech-
niek val het zogenaamde glaceren
op dat transparante kleureffecten
oproept. Het uiterlijk van zija schí-
derlien werd hierdoor ingrijpend
gevijzigd zoals goed te zien is op de
beide versies die Constant var, De
Bre n d maakte, De B ra n d sclilder -
de hij voor het eerst in 1950, in de
spontale stiil die de Experimente-
len voorsionden. IIij werkte er toen
twee dagen aan. In mei 1986 schl-
derde hij De Brand opnteuw rraar-
bï hij uitging van dezelfde composi-
tie. Dit werk beschouwde hij pas in
luni 1987 als vollooid.
Constant die in de Cobra-tijd aan-
gdjpede schilderijen over het the.
ma oorlog mrakte, schïdert nog
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steeds dramatische onderwerpen,
Een schilderij als De Erec*tie(1981-
'82) toont een landschap, badend in
licht'en kleuq waarin een naakte
man en een wouw worden treeÍge-
knald dmr een sluipschutter.
Het geweervande moordenaar, die
in de schaduw van een rots staat,
heeft de sierlijkheid van eur strijk-
stok. IIet bloed dat uit de maag van
de aangeschoten man sijpelt, con-
trasteert volrnaakt met de prachti-
ge vleeskleur van zijn lichaam. Al-
vorens neer te zijgen, heft de vrouw
haar armen in een pathetisch ge-
baar. In Constants oeuwe levert de
kagiek kortom prachtige schilder-
kunst op. In hoeverre is de kunste-
naar bij deze onderwerpen betrok-
ken?

Constant, aan een glas witte wijn
ntppend op zijn atelier waar hij
iedere dag in gezelschap vaa zijn
pieltere straathondje lYaldo ver-
toefl 'Ik heb altijd een yoorkeur
gehad voor enigszins politieke of
sociaal geéngageerde tàema's. In
de Cobra-did schilderde ik de oor-
log, in de jaren tachtig zijn schilde-
rijen ontstaan als Het tibuaal,
IIet Proces, De Executie, Het Ver-
hoor, Orpheus, de Yrouw met de
Merel. . . Ikkan niet schilderen als
ik mij niet met het onderwerp kan
identificeren. Als ik een verhoor
schilder, ben ik zowel de gemartel-
de als de beul.'

IIet schilderij van 0raheus met
deleeuwen (1988-'89) dat opde
ezel staat, is dus tevens een
zelfportret?
'Dit is al de derde versie van 0r-
pheus, het is een oud tlema hoor.
Ik heb het eerst met veel meer die-
ren geschilderd. Als ik eenmaal aan
het schilderen ben, denk ik niet zo
zeet aaïL het thema. Alleen i:r het
begin even. AIs ik aan de kop van
Orpheus begin te werken, verdiep
ik mij in zijn karakter. Verder denk
ik aLeea nog aan de harmonie van
de yerschillende kleuren geel op
het schilderij.'

Orpheus, wat een romantisch
oaderwerp. . .
'Hei is juist heel realistisch. Onder
romanliek versta ik het cultiyeren
Yan een gevoel en dat gebeurt hier
niet. Orpheus is de beroemde zan-
ger uit Thraciè die zich door de
dood mn zijn wouw zo wanhopig
voelt dat hij zich in de eenzaamheid
van de wildernis terugtrekt en daar
doorgaat met zingen, muziek ma-

ken en dichten. En daarvan raken
de dieren des velds in de ban die
àch aan zijn voeten vleien en naar
hem luisteren. De eenzaamheid van
Orpheus is algemeen menselijk, die
heeft iedereen wel eens ervaren.
Verhalen als die over Orpheus ke-
rea in alle culturen terug. )at zijn
eeuwige thema's... Overigens
hoef je de geschiedenis van Or-
pheus niet te kennen om de voor-

'leder schilderij verandert de wereld'

stelling te waarderen. Het schilderii
wordt er aiet beter oÍ slechter van.
§en schilderij van Cézanne vaÍl ee:l
paar appels op eer schaaltje kan
minstens zo onkoerend zijn als een
door een renaissancekunstenaar
geschilderde marteling van een hei-
Iige.'

I[at is de achtergrond van De
Executie?
'Het tàema is geinspireerd op de
doodseskaders in Nicaragua, Gua-
te:nala, El Salyador. . .'

Het schiklerij heeft een schitte-
rende kleur,
'Dat is ook waar het mij om gaat in
een schilderij. llet thema is alleen
rnaar een aanleiding. Ik zie geen
stilleven yoor me als ik aan een
schilderij denk. De dramatiek van
het gebeuren speelt een rol al is het
maar'als prikkel of als inspiratie-
bron om tot iets te komen.'

Die mooie rode vlek op het li-
chaam van he-t slachtoffer zie
ik nauwelijks nog als bloed.
'Nee, dat hoeft ook niet. Tegenover
al dat groen aan de rechterkant en
die donkere bruinen en groenen aan
de linkerkant vond ik dat accent in
rood belangrijk. Ik arrangeer de
kleuren zoals Cézanne zija appels

arrangeerde. )us, heb ik een maag-
schot geschïderd dan heb ik dat
bloed precies op de juiste plek. Had
ik een hoofdschot genomea daa had
die rode vlek op een andere plaats
gezeten. Het tragische is een mo-
geljkheid die ons schilders de kans
geeft om de fantasie de vrije loop te
laten en picturale feiten te ontkete-
nen. Dat zie je door de hele schil-
derkuast heen. Maar ik ben niet al-
tijd zo tragisch hoor. Kijk maar naar
mijn schilderij van de Vrouw met de
Merel.'

Die heeft het kwaad aiet uitge-
vonden zotezie*
'Ze heeft een bruine merel in haar
hand, een wouwtjesmerel ... De
rest v?n de kleuren nin daaraarr
aangepast. De ene kleur komt uit
de andere voort, dat gaat intuïtieÍ,
je kunt dat niet beredeneren. An-
ders zou het ook geen kunst zijn,
dan zou de computer het ook kun-
nen maken maar daar geloof ik niet
in.'

Uw Leitmotiv is altijd geweest
de wereld te willenveranderen.
Kan zo'n vrouw net een merel
dat wel bewerkstelligen?
Constant, in de lach schietend: 'Dat
is wel erg extreem uitgedrukt. Na-
tuurli.lk kan eqr wouw mèt een yo-
geltje niet de wereld veranderen op
zlchze§. Zo bedoel ik het ook niet.
\{at ik bedoel is dat ieder schildeíj
de werèld en ook de visie op de
kunst verandert.'

Btijft als belevenis bij een
kunstwerk tenslotte niet de
ontroering over?
'Ontroering . . . dat vind ik wel een
goede term. Dat is uiteindelijk het
doel van de kunst of het nu om mu-
ziek, poèzie of schilderkunst gaat.'

Betty aa* Garrel

ZONDAG, NEDÉRLAND 2, 21.59 UUR

5


