
CONSTANTIN DE EREZAAL
22 schilderiien van Constant ulÍ de
periode 1969-1977 ziin van 16/3 tlm 7/5
te zien in de zgn. Erezaal van het
Stedelijk Museum. Dat is de grote zaal
boven waar gewoonliik de belangriike
collectie schilderiien van o.m. Barnett
Newman, Morris Louis, Frank Stella,
Ellsworthy Kelly hangt, en vroeger
Breitner en Van Gogh hingen.
Constant is bekend door het aandeel
dat hií had in de Cobra-groep (1949-
1951) als schilder èn als theoreticus.
Hij schreeÍ in 1948 het maniÍest van de
Experimentele Groep. de voorloper van
Cobra, in ReÍlex nr. 1, waarvan een van
de meest karakteristieke Íormuleringen
is: 'Een schilderij is.niet een bouwsel

-{an kleuren en lijnen, maar een dier,
een nacht, een schreeuw, een mens, oÍ
dat alles samen.'
Het Stedelijk Museum bezit'
aangrijpende werken van Constant,
o-a. uit de Oorlogsserie, waarbíi
b'oodschap en vorm éen wezenlijk
geheel zijn.
Constant is ook bekend door zijn
konsept voor New Babylon, een staat

.,roor de toekomst, waar de vriie mens
, als een moderne nomade en als Homo

Ludens zal kunnen leven. Hij hield er
zich sinds 1956 mee bezig. Deze
utopische visie kreeg vorin in vele
tekeningen, plattegronden,
schilderijen, maquettes en ruimtelijke
structuren van metaal en plexiglas. Zij
verwijzen naar een tijd waarin 'de
verbeelding aan de macht zal zijn .

- waarin creativiteit een
- ï. anzelfsprekende ei genschap van

ieder mens is, en waarin de kunst als
geisoleerd verschijnsel niet meer
bestaat. Constants verbeelding in de
vorm van New Babylon heeft o.a. in
1966 en volgende jaren de Provo-
beweging sterk geïnspireerd.

LETTERLIJK
CONSTANT
Constant is nu 58 jaar. Hi,i toont
schilderijen uit de laatste 8 jaar. Een
breuk mèt Cobra en New Babylon?
Beslist niet. Wel een nieuwe Íase, zeker
sinds 1975, maat letterliik Constant. ln
een diepgaand gesprek met Constant -
afgedruki in de katalogus, spreekt
Fanny Kelk van zijn 'spàtstil', oÍtewel:
z'n jongste stijl. Wat treft in de recente
schildelijen is het stralende, intense
kleurgebruik, de ruimtelijkheid,
het engagement met

CONSTÀNT - DE ONTMOETING TUSSEN UAU EN
JUSTINE

een wezenlijk menselijk gevoel (lieÍde,
angst, eenzaamheid). Er zijn
herinneringen aan Cobra - maar
Constant schildert nu zeer dun - en de
situaties die hij verbeeldt, zouden zich
in New Babylon kunnen afspelen.

de nLj 40-jarige Tsjechoslowaakse

Tussen 1962 en 1968 heeft ir1 zrs.r 7s,
intens bezig gehouden met het
fotograferen van zigeuners in zijn land-
Meestal ziet U hen bij Koudelka in hun
omgeving: buiten oÍ binnen, zo
karakteristiek. Slechts een enkel maal
als portret.
Hij heeft ook de emoties van dit
bijzondere volk willen vangen, in
vreugde, in verdriet, in stilte, in
uitbundigheid.
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KOUDELKA-JARABINA,l

VEEL BUITENLANDS CUL'I
De culturele instituten van de grote drie
binnen onze g-ledige Europese
Gemeenschappen ziin weer volop in
bedrijf deze maand.
'The British Council'brengt vier

.Íilmprogramma's uit in haàr zetel,
Kei ze rsg racht 343 : op 7, 1 4, 21 en 28/3.
U kunt dan gratis naar respectieveliik
'Othello' (mel Laurence Oiivier als
Othello): 'The Caretaker' (14 én 21/3\.
een verfilmde opvoering in het theatér
van dit stuk van Pinter (mel o.a. Alan
Bates en Robert Shaw). en tenslotte
drie TV-Íilms, waaronder één over een
Britse tentoonstelling in Milaan in 1967,
met o.m. interviews_

FILM
Het TnstlÍuÍ Franqais'geeft Íilms in
'Kriterion', als gebruikelijk op
dinsdaqavonden om 19.30 uur. Op7/3
'Je vous ai compris'van Harrls en
Sédouy (1974): op 14/3.'La vie à
I'envers'van Alain Jessua (1964): en op
21/3 de beÍaamde 'Temps de vivre'van
Bernard Paul (1967) mel o.a. Marina
Vlady en Fredéric di Pasquale
Nog tot 11/3 de tentoonstelling 'Franse
kunstenaars in Nederland', en dan van
16 t/m 30/3 'De Franse litteratuur en de
mens-wetenschappen door middel van
het böek'. Diverse uitgevers exposeren
hun werken op dit gebied.
De tentoonstellingen worden in hét
'Maison Descarles' aan de Vijzelgracht
gehouden. Daar kunt U ook gratis op
9/3 een poezie-concert beluisteren
door pianist Haakon Austbö en dichter
Yorguy Kàrakatzanis. Op 16/3 een
lezing door prot. Jean Thoraval over
'De romanschrijver en zijn personages'
(in het kader van de
tentoonstellingsopeninrg ). Jaaq ues
Barthès, zanger git de Languedoc. is er
op 17/3 met ch.ansons; en Claude
Mathis presenteert op 30/3 met plaat.en
tekst een programma 'Al zingend door
de streken van Frankrijk'.
Wie meer over Siménon wil weten, kan

op 't0l3 terecht voor (

Roger Bricteux, georg
'Alliance franqaise'.

BOEK
Hel'Goethà- I nsÍiluÍ' v
Bondsrepubliek houdl
maand bezig met het
heden en alles wat er
publiceren vastzit. Var
Vrije Universiteit aan \

is er een tentoonstelIr
foto's, terwijl ook films
vertoond; op verzoek.
de opening is er een s
'Pressefreiheit in der I
Deutschland', waar W
Nederlandse iournalis
onbekend) aan zullen
15 uur.
/n het Architectuurmu
Droogbak tens/otÍe is
tentoonstelling aan de
gewijd, van 17/3 t/m 3{
ervan, in de diverse bt
kunstvormen. Gratis t(
catalogus kost ï 5,-. Z
zondags gesloten.
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CONSTANTS
VERTROUWEN
De hete maand kunt U de
ientoonstelling zien van Constants
schitderiien ii de 'Erezaal', boven
f rontaal 

'aan 
de tra7 van het SM'

Toen wii moesten sluiten, stonden ze
noo teoón de wanden van die enorme
r.ui"mte]in complete stilte, te wachten
oJ de àrrangeurs. Een oPmerkelijk
landschap van ideéen en tecnnleKen u
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zult er Constants Nieuw Babylon . de
toekomststad voor vrile mensen, in
ontdekken; 'Cobra'in zijn diePste
essentie zoals Constant die al dertig
iaar oeleden beleed; en een aanval op
'de sc"hildersmaterie en ons bestaan, die
hem naast Gova plaatst.
Schitterend, sóhotkend, verwarmend
werk, zéé.r optimistisch, als dat veel
misbruikte vrioord hier mag worden
oeuit. Een dramatische denkwereld die
óó rèrt?ór*en is gebaseerd: een taal die
ehkele eeuwen bèelderlde kunst
samenvat.
Een tentoonstelling voor iedereen (t/m
7 /51
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TWEE VISSERS MET PAPIER
Oo 7/4 qaat een tentoonstelling open'
àitwiid àan Dapier-beelden van onze
i;;A;e;oóicàrel Visser. Hii is eisentiik'í^^r-au^,,,,,-. mqqr ook oraficus- en nu

ZIGEUNER
enkele Íoto is een comm

. iemand die toekijkt. Zo zi
leven en de mensen van (
hun omgeving.
De sociàle wérker zal wl
De artiest zal zich bij hen
Maar ze zijn geen ideaal
bedreiging. Ze ziin ziget
Koudelka was één met I

KOUDELKA
foen wii lJ in ons vorige nt)mmer
inlichtten omtrent de
'i 

oitóte ntoo nste I I i ng v a n de Pr aag se

xiiilenàat JozeÍ koudelka (40) ove,r

,ioeuners in ziin land. moesten we net
7à.i Àel éniéte onduidetiike beetden
ï'tï irià"À ,, altemaal. in zes zalen' en

àie iiiiv-eten hoe fotogratie van heden
ïàï.'à'ii' à J qi,óótste t,àd it i's v an 1 00

liàïi*ort-,in xan ziin. moet e.r naar toe'
'Dankzii Koudelka kunnen wU ....
teoeliiliertiid én rnet de noodzakelriKe
àiËàtio én'met de noodzakelijke
hartstocht het verbeelde leven
;;il;;Ë; uàÀ a" menten met wie hij

"nk"iu 
irt"n heeÍt samengewoold

Koudelka laat alleen maar zlen' ueen

BUKY'S JAGODA
MEETKUNE VAN DE \

ruimteliik werken, ik raak er zelí
i.rïiàà-uài ."nrwachtig van, zó lekker is

àài. ati ie dat zwart nqbt en je gaat er.

dan die öinqen op leggen, daar gebeurl

ARAKAWA'S
VERWARRING
Arakawa is een JaPanner van 1936' nu

al weer 16 iaar in New York
ioonachtiq. Hii heeft een sterk
ïitoloíiicné beiangstelting. die hii in
àààtàenae schetsén wiI uitdrukken
ï,viiiààíJtèin is ziin f avoriet, en u vindt
alià-iei verwiizin§en in ziin werk naar

?Í{.i"rer speels uit, maar zowel de
,.rrmen als de teksten stellen ons voor
iàaàsèrs en vragen. Arakawa houdt er
van, verwarring te stichten'
àiivboiueeto zien we in vriiwel alle
wórken oP ziin komende
ieítoonst'ettiÉg in het Stedeli.ik 

.

Museum (vanaÍ 7 /4) cYlinders, tn

vèiiónittehoe grootie èn vanuit
vóióónitienae §ezichtqpunten bekeken'
eóvendien heóben biina al die

"rriÀOàrt 
een heel duibeliik middelpunt

vàn waar uit allerlei liinen uitstralen'
iindàr zo'n duideliike'vorm zie je dan
een met de hand geschreven tekst als:
róit is ionoer maati zonder liinen (maar

misschien met verdelingen), zonoer
miodetount, r'nisschien zonder .

ànoàiviàxte oÍ rand' bijna zonder een
OD B/4 heeÍt er in de Aula van heÍ SM
y9,". :iLu Í l,?,?n,' ry I?,'!'§:::' -P 
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Jagoda Buic is eon boÍl
kunstenaros in haar gct
.locooslevië- Ze ls van 11


