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HAMBURG, vrijdag 
Karel Appel en Con

stant beleefden eind vo
rige week in Hamburg 
een van de mooiste mo
menten in hun leven. Zij 
waren de ere-gasten op 
een bijeenkomst in de 
Kunstverein in Ham
burg, waar tot 7 novem:
ber een tentoonstelling 
te zien is over de Cobra
groep, die zij in 1948 sa
men met Comeille en 
enkele Deense en Belgi
sche collega,s hebben op
gericht. 

Constant, die in dat jaar 
zijn befaamd geworden ma
nüest schreef, hield een 
door hem in het Duits ge
schreven inleiding met een 
manifestachtig karakter. 
"Ik wilde geen historische 
terugblik geven, een soort. 
manifest past beter bij Co
bra

"
, legt hij uit. 

De tentoonstelling in 
Hamburg is de eerste Co
bra-presentatie buiten De
nemarken, België en Ne
derland. ,,Het heeft lang ge
duurd, maar beter laat dan 
nooit", zegt Jan Nieuwen
huizen van Galerie Nova 
Spectra in Den Haag tevre
den. Hij heeft voor de ten
toonstelling enkele karakte
ristieke werken van Appel 
uitgeleend, waaronder het 
beschilderd houtreliëf 
"Vragende kinderen

"
, dat 

samen met het houtreliëf 
met dezelfde titel uit het 
Amsterdamse Stedelijk 
Museum en o.a. het beken
de schilderij "De Vrijheids
schreeuw" uit de collectie 
van Bijenkorf Beheer een 
indruk .geeft van Appel's 
spontane beeldtaal uit de 
Cobra-tijd. 

Onder de indruk 
Ook Appel is tevreden: 

"Cobra is de belangrijkste 
beweging in de naoorlogse 
kunst van Europa. Interna
tionaal komt men er nu ook 
achter. Overal wordt er 
plotseling aandacht aan be
steed. Dat heeft natuurlijk 
ook met de belangstelling 
voor het nieuwe expressio
nisme van een jongere ge
neratie, vooral hier in 
Duitsland, te maken". Con
stant wil liever niets horen 
over gesignaleerde over
,eenkomsten tussen het ex-

pressionisme van Cobra en 
dat van de "nieuwe wil
den

"
. 

,,Uit het werk van de Co
bra-kunstenaars spreekt 
duidelijk een sociale be
trokkenheid en daar is bij 
de "nieuwe wilden" geen 
sprake van

"
. Dat Constant 

recht van spreken heeft be
wijzen zijn aangrijpende
,,Oorlogsschilderijen

"
, 

waarvan het Duitse publiek 
behoorlijk onder de indruk 
is. Dat publiek maakt nu 
voor het eerst uit.gebreid 
kennis met een revolutio
naire groep van jonge, zich
.,Experimentelen

" 
noe

mende kunstenaars uit Ko
penhagen, Brussel en Am
sterdam (vandaar de naam 
CoBrA), die in de eerste 
naoorlogse jaren nieuwe 
wegen zochten en de daad 
bij de droom voegden. 

Op de monstertentoon
stelling "W estkunst", die 
vorig jaar in Keulen werd 

• Constant: ,,Mooi
moment."
Vanavond zendt de Duitse 
televlsle een Interview met
hem uit naar aanleldlng van
de Cobra-tentoonstelling In
Hamburg (Dtsl.2, Aspekte, 
22.20 uur) ..

gehouden, kwam de bijdra
ge van Cobra, tegen de ver
wachtingen in, heel mager 
aan bod. En op het over
zicht "Paris-Paris", dat 
korte tijd later in Parijs te 
zien was, waren de Cobra
werken van Appel en Cor
neille, die tot de Ecole de 
Paris worden gerekend, 
nauwelijks terug te vinden. 

Maar in december zal het 
Parijse publiek worden ge
confronteerd met het vitale 
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voice-Je uit het lekker wi 
Jen k1an1c in mijn stem? Et 
met de hier permanent he 
kelende prietpraat. Must n 
MOlley is time en money is 

Nog zijn on.ze muzikale 
klanken en de daarop vol
gende ovaties in het Amba� 
sador Auditorium, Passade 
na, niet koud geworden of 
het nieuws doet de ronde d, 
binnenkort in dezelfde zaal 
de Berliner Phllharmonike; 
onder Von Karajan 4 concei 
ten zullen geven. Onver
wacht mogelijk geworden 
omdat de voor die periode 
vastgestelde concerten van 
de Berlijners in Mexico nieC 
door kunnen gaan. Acuut 
gebrek aan pesos. 

Dit is een bof voor het 
Ambassador Auditorium, 
eigendom van "The World
wide Church of God", opge
richt door de godvruchtige 
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avontuur van Cobra, dat 
maar drie jaar heeft ge
duurd. Dan wordt er in het 
Grand Palais een histori
sche terugblik op de activi
teiten van deze in Neder
land en Denemarken popu
laire groepering gegeven, 
waarop werk van alle leden 
en ook van een aantal ge
lijkgezinde kunstenaars te 
zien zal zijn. In Hamburg is 
dat niet het geval. 

Uwe Schneede, de direc
teur van de Kunstverein, is 
nogal eig.-ozinnig te werk 
gegaan. Hij heeft opvallen
de accenten aangebracht, 
bijvoorbeeld van Carl-Hen
ning Pedersen alleen werk 
uit de jaren voorafgaande 
aan Cobra opgenomen, An
ton Rooskens en Theo Wol
vecam.p overgeslagen, maar 
wel de Duitser Karl-Otto 
Gt,tz, die alleen aan de le
gendarische Cobra-tentoon
stelling in het Stedelijk van 
Sandberg in lN heeft mee
gedaan, erbij betrokken, 
Asger Jom maar matig be
deeld en Eugène Brands 
met zijn kinderlijke figura
tie uit 1951 extra aandacht 
gegeven. 

Dit geldt ook voor Con
stant, die met een grote in
zending de aandacht opeist 
en ook het gezicht van de 
tentoonstelling bepaalt, 
want op de omslag van de 
rijk genlustreerde catolo
gus is een suggestief frag
ment van zijn "Zondebok" 
uit 1949 in kleur afgebeeld. 
Appel, Constant, Brands en 
Corneille "dragen" deze, 
inmiddels door Cobra-ken
ners als Willem Sandberg 
en Willemijn Stokvis fel be
kritiseerde, presentatie. 

En dat betekent een fors 
accent op de a van Cobra. 
De in Parijs wonende Belgi
sche schilder Pierre Ale
chinsky, die als 19-jarige de 
Benjamin van de groep 
was, heeft al protest laten 
horen tegen dit "overwicht 
van de Nederlanders''. 


