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Coxsreivr

Een dier, een nacht,
een schreeuw, een mens

Doon W.,Ï. i l.rr R,rrlrr.N

IND vorig jaar u,erd
door de Stichting
Fonds voor de Beelden-
de Kunsten, Vormge-
vlng en Bouwkunst

aan Constant de Oeuvreprijs 1994
uitgereikt. In het Chabof Museum
te Rotterdam r,vordt een selectief
overzicht van ziin urerk tentoon-
gestcl d.

Constant (Constant A, Nieu-
t'etlhur-s)tr,crd itt 1920 geborcn te
Anrslerdam i1i1 begon zijn artis-
tiel<e loopbaan tegen het einde
l,an de Tr,,'eede Weleldoorlog,
toen de Nederlandse kunst in een
rracuum \uas terechtgekomen.
Het idealistische constructivisme
van Dc Stijl was door de rampza-
lige r,,,erkelijkheid achterhaald.
En aan het pessimistische ma-
gisch realisme uit de jaren dertig
had de jongere generatie ook geen
boodschap meer. De laatste res-
ten van een doodgelopen esthe-
tiek moester.r uit de r.veg geruimd
u,orden om plaats te maken voor
een creatieve kunst, ontstaan
vanuit de primaire bron van het
leven, namelijk de vitaliteit.

In 1948 behoorde Constant tot
de oprichters van de revolutionai-
re Cobra-beweging, In Manifest
van de Experimentele Groep (di-
recte rroorloper van Cobra)
schreef Constant: 'Een schilderij
is niet een bou,,vse1 van kleuren
en 1i jnen, maar een dier, een

nacht, een schreeuw, een mens oÍ
dat alles samen.'

In het eerste schllderij op de
overzichtstentoonstelling komt
de Cobra-vrijheid al tot uiting:
spel van fantasiedieren, char-
mant en agressief tegelijkertijd.
De uitbundige vrolijkheid die de
Cobra-dieren van Appel en Cor-
neiile kenmerkt, komt men bij
Constant zelden tegen. Bij hem
gaan Ievenslust en doodsdrift
hand in hand. Vanaf 1950 krijgen
angst en bedreiging zelfs de over-
hand. 'De brand' stelt een wanho-
pig vrouwelijk wezen voor, dat
een afwerend gebaar maakt naar
een brandend huis. Op de voor-
grond duikt het hoofd op van een
verkoold slachtoffer. In 1986 ont-
staat een andere versie van 'De
brand'. De kinderlijke vormge-
ving heeft plaats gemaakt voor

een meer traditionele realistische
beeldtaal. Maar de expressie is er
niet minder heÍtig om,

De drang om na de aÍbraak van
oude waarden weer een utopische
wereld op te bouwen krijgt vanaf
1960 r..orm in het New Babvlon-
project. Constant ontwierp een
dynamische stad voor het homo-
ludenstijdperk. Na de laatste in-
dustriële revolutie zal de mens
bevrijd zijn van de arbeid en kan
hij zich wijden aan het creatieve
spel. Voorwaarde is wel dat de
maatschappij opnieuw wordt in-
gericht, in marxistische zin. In
aansluitlng op Nieuw,Babylon
publiceert Constant 'Opkomst en
ondergang van de avant-garde'
een scherpzinnige analvse van de
kunsthistorlsche ontwlkkelingen
vanaf het dadaïsme tot en met de
tendensen tan rond 1960.

Tegen het einde van de jaren '60

gaat Constant lveer schiideren.
De ruimten van Nieuw-Babylon
worden bevolkt door fantastische
figuren die aan de Cobra-tijd her-
inneren. Ook hier wordt de opti-
mistische utopie van taf el ge-
veegd door de boosaardige werke-
lijkheid. In een geaquarelleerd ri-
viergezicht iigt aan de overkant
van de Mekong Nieuw-Babylon,
volgeplakt met kranteberichten
ovcr de Arnerikaanse inval in
Cambodja.

De recente schilderijen hebben
onderwerpen a1s 'Het tribunaa]'
en 'Fusillade' De stijl is realis-
tisch-expressief en schetsmatig,
met rveglating van overbodige de-
tails, De warme, tonalistische
kleuren versterken de zinneliike
expressie. Constants oeuvre k'en-
merkt zich door verandering, Met
elke nieuwe doelstelling wordt
een voorafgaande vernietigd, Wat
blijft, is de inhoudeiijke beteke-
nis. Constant is nooit een i'art-
pour-1'art-artiest geweest. Op ei-
genzinnige wijze sluit hij aan bij
de humanistische tradities van de
westerse cultuur.

'Conslant, Oeuvrepri.js 1991' wordt tot en met
20 ïebruari tentoongesteld in het Chabot Mu-
\,u1rl Museultrpark ll n Rotl.rd.nr OD"tr
J n.d;g, p rril'lrgr"rr ll 10 l' .{0 rur, z1tèr
daflr,anr 11 00 17 00 uur en zondag van 12 00, Constant: Fusillade, 1992
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