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GrandhotelCobra
Cobra-Belgid wil de veertigste verjaardag
van de Slang.vieren met de ingebiuikneriing
van een pand dat ook door een hotel wordt
geclaimd. Cobra-Denemarken heeft minder
lorgen. Een trits musea biedt voortreffelijke
Cobra-werken, en in Odense een speciale
ve rjaard ag stentoonste I I i ng opgezet.

kwaliteiten te hebben verloochend . is
de in oorsprong experimentele en mar-
ginale Cobra-kunst door het establish-
ment van de kunstscOne voluit geaccep-
teerd , ja duurbaar gekoesterd. Wat er
veertig jaar geleden arantgardistisch en
provocerend non-conformrstisch uilzaq.
behoort nu tot de officiele canons ra"n
de goede smaak.

Dat een Appel of een Alechinsky zich
een lerensuandel van uelgedane' seig-
neurs kunnen veroorloven is hen nI-
tuurlijk gegund. maar her levert hoe dan
ook een sch.erp kontrast op met de geest
van armoede waarnee de stichters in de
drie jaren waarin Cobra officieel be-
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worden, hoe meer de ware geest van ar-
moede waarmee de beweging ooit was
bezield, bevreemding wekt. Veertig jaar
na de oprichring in i'ovember l94b',"be-
hoort het werk van de Deen Asger Jorn.
de Nederlanders Karel Appel, eorneille
en Constant en de Belg Pieire AlechinsAy
tot de karegorie viilige beleggingei.
Zonder veel- te hebbei ingeb"&r "aan

spontaneiteit. kinderl4kireid. pnmitivis-
me, Noordse m.ltologie, veel vbrmigheid
binnen ddn voim, feiheid van kolSriet.
zonder z'n tactiele of puur materiele

stond(van 1948tot l95l)bezieldwaren, :
Niet dat zij Franciscus van Assisi-achti- f
ge ambities koesterden, het was veeleer i
hun artistieke houding die grof geldge- i
u,rn ultsloot : ze wilden een anli-kunst ,

van de alledaagse existentie, zoals eten.
neuken of drinken. en die niet bedoel<i
was om in een commercieel circuit te-
recht te komen. In de drie offici€le Co-
bra-jaren stelden de kunstenaars niet in
private galeries maar in openbare musea
tentoon. Met het nodige kabaal dan
nog. \rant in 1949 liep de vernissage van
hun renroonsrelling in het Srcdetiik Mu-
seum van Amsterdam op boe-geioep en
een klein handgemeen riit.

Schilderen was hun manier om .,den-
kend" in de wereld [e staan. he1 was een
bewusle gestuele daad zonder betrach-
ling van estelische perfekrie. Inlegen-
deel. donkere. onatf'e en on'olmaikre
Tones_op een schildcril werden gekoes_
terd. Bovendien sloopien de eerite Co-
bra's de barridres ruisen schilderen en
schrijven, de schilders schreven en de
schrijrers schilderden. de ene maakle
konkrete po€zie op de doeken van de an-

Karel Appel, Woord-xhilderij, 1975;
hommage aan de dichter uit het oudeman-

nengesticht Pluie des Roses.
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$:!-ff#x9J'#3;ftetekenincetjesin @ tm"r 3u,oDe.kunst van de Cobra nam de fakkel redilffi[i$tfrff{*;,, ; ^ I*l::i"van he.t experimeniere;;;;;;;;; ffiffiffil$s ffi.|?; il Tfj?-
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m'rruffiffiLODra-groten, maar ve

fl:Iy:c gygrlijlen van rwee _beparende &ki :1, 
',',,:

['5Ifi;,ff:*:l.",:l'.r#*i?ffi ,fl?:,, A

fffi$,'gp.f,','],,ffi il3,.;, ff []
)ll(eborg. - belichaamden het besr de :-oorspronkelijke idealen; Jorn door di ;
scherpzinnigireio vaniiin artistieke teo- aan een vriend : ,,Moar er is een zeker Cobra-kaftirustraties:geen typixhDeen-rte en de riike comnlerireit van ziln g_enor mee grmori,i.' a, ,i,ig'i i, ;tjn die se ziekte.

''j,|,l1.;.:l:?:.*:9,i,9.".".'"9.,,,Jiruii-"Frans,p,aartn,eenvrijgrotestraal,.het
teit 

"in 
ii:lrlie,i,.r,:'iii,#riil;H',ru 's;;;id,;;;,;,f::;tlrt',:,,f,i'ff 

r4ui*,,en de konsekwente houdi
ili;";';"ily.:'^F,+?!!J*waarmeehij Waterlanders Fj.:,:{[,-]rv,ren waar hij.de raatste
,^I:l lut ae aeigiie oe afkeer voor 

v ' 'raur rcrrr'rtr " iu.., ,"n ,i1r^t*,iri'o"i?tillti'i f"o*-tsmes en systematizering geniaailynte- . Van alle Cobra's was hii rte e,-^o hij een schahel tur..qi. ,rui Jot in

ifiTltT;i:lf*lili,i:r?r'i*#i- !ffiLt P#IJiJ.**iindui,,i:[ #il#,","fii:ren 
was t"i ni'i u..i1,.,

a. Liirit,i.i. .ii,'[J'',iuu* her acroniem S.chone Kurcten.sterden ,,, ,l:l:::.-:?'-i" ;";;''il1';tE";3iTi'ii#l';.1'ifflfilrl
van de drie hoofdsreoi,i ,ir-0. i,ii,i aoo, ii iii");; ;;;;i;;ri'io;',2,::!:l prein. in o. Sp""i,i,li.^iiiliiii-i,, o.stenaars. tKopenhagin. s.us.l. A;- en zondii" 

";;;r;;.ki";;i' *::1y3: Strostraat nummer r0. Aan dar laatsresrerdam) reverfe. Hil*us de dichiei van neergezer . zoars ze ook in hJ, ,Tl"lil,?: nederige uor.r u.*-ur* oi-i.,ir?l.ji,, o.het gezelschap die ;iin g;;i.rri.r'..rj tq"e1 voorkomen. ueroorz:'yogt'u{s kieiner"e cobra-goden hun duurbaarslebracht op de'doeken'van zijn vrienden, oulekren-een"ii;il ,*;;*Tttl,^:: herinnerins
van een Jorn bijvoorbeeld, in urtUunli_ Ddtr
ge woord-schir.i..iiin Daaruir on,wik- ,,,,;liiffhfr#ig}'1'*:'friilfi flf#iqTiH,.'?l",LtH*'ii'i?ii#
kerde hij rater z,jri Ioe"firrJr.'.;, ,irs.'li1g. iijodo;.;',:"ulii:1i'# ff-ri,g,t;J.n'J.ii'"rubiiii,lii), nvorm van seschilderde poezie in een eten. Zrjn_eerste #dord-schiti."#.Hi *^lr:^r!r!, rutmmer io," gingen ii"'nin-handschrift ?at weliswaar uitging van men met Jorn gemaakr. hrodrt'ul'., 

tu- nen en buitlen,. aten we, sZhiiderde)'*e,

[i*l,lt ,q.,Tl;lj',:: ,m:#it j: ,?ur'?ntrg,i'.Tijll:fl1".?]#f,: ';##:w #ir'; i:,r:-xi**misch transformeerde out i. of' ..n kunstmiooiii. 
";k 

'piffi;; l"'iii::i: punlen md her oog op trpoiiii'irlirrr-
ffT,:*Tff,"j,4;?,;:::,i;:;1,,i#: i:Tiffi:rj#*:bi"*ltft#sf ;!gr:,!;r:"r,;:,i,,,,,t{i{""i:;;:":i;{:#
rure a son mot d dire. ". Hij schilderde/ bevatte .., puui .ig;r;;,."ji!1iliffi'l[ :t^.4t,,Y13, een in het Iichi i,riio. rlitii-schreef ze staande. op grot.'u.iG; bl;;i ook ar. aan armoede te wtiren ll.'"".I'j 1'I ge miljoenen*;i; 

' dj;;ffi;;'#ii.-papier dat daarna nistiq r,",i-'*ii,[.- ,..t.roi5oti;;;;; ;; ;Jli'i!il1i'r,';1? L"-:'.1..^,_q,l,oq 
omsans met kurist bedre_gooid or berrapperd *o.den..maar"dir Jean-ctaren,ce u!,bnr ,;,r'y-L:;; ffi,,x,#;I3[fifJgil.*j.1;tg;r#

;,&1il?S,"?i:',:il#n:.ff1u": 'tj' lf;;,X[,1#A'ffi$py;i- ;rd;;;,j# Lr ze,ien or nooii u,,-0.De kou. de grenssiruaries. de abstrak {rii"i*ari*ii-;;;';r,;;:dfr;t;{!.t'!;;i ffiiijr::Iar:x'*.t",;:**t#lrt;te tandschappeh maar bovenal trei ,ii- ';;r;; 
'ri;i;;r;;;;'ti;;;;;;;rt;oo,rs,t.et- enige wai-die Jonsens b,eenhierd was

ff:l?,?#.,3i:fiE:."rii;:hi:#11 r:iiiiry;il!;;:#;,;;ffr lr*n,.,..nschapperijke- s,reppingi.

,T"::"##,:?t Tl$l.T1ii+tiT: ?x*"1=;i!;.,t't. 
#r,t'ii:; fp*-ff:l,n ilili,JtTlg.*x,,.Lt,ilisneeuw trok om loeo-neigis. te.maten. in'ie verschilte;;;';e:;s;;;'ifltur,rrrrr. Guy Dotremizr. de broer van de kun_Ai:}f#:,f'i|:',ll,U;n**,.::ih *ii,lri,';;';;;;fv;;;;;;,"gi|,o,p,,,a ,te,nui. in 
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stichting van de beweging een Cobra-
site inrichten met het archief van zijn
broer, een dokumentatiecentrum- en bi-
blioteek van de beweging en met belang-
rijke Cobra-kunstwerken. Een presti-
gieus museum moet het niet worden, zo
vindt hij. het moet helemaal de geest
van nederigheid en armoede van de
ware Cobra, door Christian z'n hele le-
ven lang in ere gehouden, uitstralen. Hij
baseert zich hierbij op een ultime souhait
van zijn broer. waar deze in een brief
van 23 mei 1919 aan Pourquoi-Pas-re-
dakteur Jacques Collard schreef '. ,,Nous
souhailons que la maison du l0 rue de la
Paille, (... )soit sauvie et restaurde, nous
en ferions un'musde' - peu traditionnel -
de Cobra ;".

Het,,weinig traditionele" karakter
van het museum zou hierin bestaan dat
men de beweging niet als een dood ding
voorstelt. In een geest van kontinuiteit
en konstant onderzoek zou men de tot
vandaag voortlevende kunst van het Io-
gogram, het vrije grafisme en de sponta-
neiteit aan bod laten komen.

Guy Dotremont spreekt yan een ,,mi-
rakel" toen hij tot de ontdekking kwam
dat het pand aan de Strostraat nr. 10. en
de belendende nr. l2 vrij stonden. Maar
er zat een haar in de boter. De hotelke-
len Govimo had c,p de nummers 2 en 4 in
januari 1987 het hatel Alfa Sablon
geopend, zestien kamers tellend. Van bij
de aanvang echter was Govimo ervan
uitgegaan dat de leegstaande panden op
6, 8. 10 en 12 in een latere faze zonder
veel probleem ingepalmd konden wor-
den. Volgens development manager
Henri Rooie is her op leen enkel ogEn-
blik de bedoeling geweesr. een hotelietle
van maar zestien kamers te exploiteren.
Een serieus management van- Alfa Sa-
blon begint pas vanaf 50 kamers. zo ze4t
hij. Die optimale rcalizatie stond of viEI
met de verwen'ing van de huizen nrs. 10
en 12 aan de Strostraat. Maar het Aan-
koopkomitee van Onroerende Goederen
van het Ministerie van Financien, dat al
eerder de panden 2,4,6 en 8 voor ver-
koop had vrijgegeven (allemaal aange-
kocht door Sogimo). stelde plots de ver-
koop van de laltste twee uit... waardoor
de plannen voor optimale uitbreiding
van het Alfa Hotel voorlopig doorkruist
werden.

Ondertussen bij de Cobra. Guy Do-
tremont had op 29 oktober 1987 met een
aantal geestverwanten, waaronder Jo-
seph Noiret, Serge Vandercam en Clau-
de Stebelle, de Cobra-stichting in het
leven geroepen. met als voornaamste
doel, de realizatie van een levend cen-
trum op de gewijde plek, ,,un lieu d€jd
connu dsns le monde entier. "(Guy Dotre-
mont). De stichting verzocht de twee ge-
meenschapsministeries van Kultuur,
stappen te ondernemen bd Financi€n
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om de verkoop van beide huizen uit te
stellen. Het doel van het uirstel was. te
onderzoeken hoe dit historische pand -dat in een vergevorderde staat van ont-
birrdi"g verkeert - gered korr worden
met mederverking van de staat.

Aan Waalse zijde werd lau*'tjes ge-
reageerd. maar een entoesiast schrijien
van de Vlaamse Kultuurminister Patrick
De*ael (PV\') aan ziln kollega ran Fr-
nancien !t[ark Eyskens (C\IPt leverde
onmiddelllk reiultaat op. E1'skens
stemde in met een uitstel ian verkoop.

Sogimo reageerde elegant op deze on-
verwachte streep door de rekening. Ze
stelde de Cobra-stichting een kompro-
mis voor. Het hotel Alfa Sablon zou de
huizen aankopen. afbreken en een her-
opbouw architekturaal integreren in de
rest van het hotel : maar tegehlk zou het
op de door Cobra geclaimde site een to-
tale oppervlakte van 400 m2 met een
aparte ingang schenken aan de stich-
ting. Overeenkomstig de urbanistische
voorschriften van de stad Brussel zou-
den bovendien het algemene ritme van
de oorspronkelijke gevel. het aantal ra-
men, de dakhelling bewaard moeten
blijven, en mag er geen baksteen ge-
bruikt worden. maar pleisterkalk.

Begeerte
Guy Dotremont en de zijnen zagen in

de plannen van Alfa onvoldoende waar-
borgen voor het behoud van de ,,oor-
spronkelijke sfeer en funktie " van het
huis, en zezijn er ook niet op gesteld dat
Alfa de aanwezigheid van het presti-
gieuze Cobra in haar ruimtes zou uit-

Asger Jorn, Portret van Gaston Bache-
lard, 1fti0, olie op doek: scheiding tussen

wetenschap en fantazie.
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spelen vr;oi promoiiedoeleinrien. Dotre-
mont nam een eigen architekt onder de
arm. de Luikenaar Claude Strebelle, de
man die het Sart Tilman-complex in
Luik gebouwd heeft. Deze konklideerde
dat door de totaal verloederde staat van
de g,e_bouwen restauratie onmogelijk
was. Hrj advizeerde een r€novation-loir-
de. waarbrj de distributie van de ruimtes
gerespekteerd zou worden, alsook het
karakter van arme en bescheiden wo-
ning met verdiepingen. Ondernemers
ramen de kosten tussen de twintig en de
dertig miljoen frank.

De Cobra-stichting verwacht van de
nationale overheid dat zij, uit verant-
woordelijkheidsbesef voor het artistieke
erfgoed van het land, het perceel aan-
koopt en renoveert. De kohserverings-
en werkingskosten zou de stichting vobr
eigen rekening nemen. Het is echter de
vraag of een staatsinstantie 30 miljoen
zal neertellen voor een projekt dat- een
pnvate maatschappij op eigen kosten
wil realizeren, zij het op haar eigen
voorwaarden. zij het in een gew4zigde
versie, de versie Alfa-Cobra. "

Een staatsaankoop is verdedigbaar,
zeker wanneer de stichting garanties kan
bieden dat zij het centrum met voldoen-
de belangrijke werken kan stofferen.
Dertig miljoen om de geest van armoede
in haar maagdelljke staa( te herstellen,
het is wat. Maar het zou inderdaad wel
eens kunnen dat gefortuneerde Cobra-
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Asger Jorn, De verontrustende eend,
1969, olie op doek: een fikse behandeling

voor een cro0te.

--+
kunstenaars en priv€-collectioneurs, al
was het uit sentimentele redenen of om
zich een zuiver geweten te kopen, be-
Iangrrjke werken slechts in permanente
bruikleen willen geven als het bohd-
mien-karakter van de prille Cobra zo ge-
trouw mogelijk gerekonstrueerd wordt
op de historische site, niet gedenatu-
reerd door x aantal hotelbedden erbo-
ven. Wat een cercle vicieux, zucht Guy
Dotremont, zolang die mensen geen ga-
ranties hebben dat we de ruimte met
haar schone symboliek hebben, komen
ze niet over de brug, terwdl anderzijds
de overheid niet genoeg heeft aan mooie
beloften.

Het Vlaamse kultuurministerie, de
enige overheidsinstantie die al haar nek
heeft uitgestoken door met sukses een
uitstel van verkoop aan partikulieren
(Alfa) te bedingen, is nu aan zet, en
weet niet goed meer welke kant op. Zal
zij echte of vermeende kastanjes uit het
vuur halen voor een beweging die nooit
een Nederlandstalige Belg - de outsi-
der Hugo Claus buiten beschouwing ge-
laten - in haar rangen heeft geteld ? En
zo ruim is haar handelingsmarge ook
weer niet. Gelegen op Brussels grondge-
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bied kunnen alleen de voogdijministe-
ries van Onderwijs de Strostraat 10 en l2
als historisch pand laten beschermen. en
kennelijk rs de stichting er nog niet in
geslaagd deze *eg te beuandelen

Nog een mogehlkherd. kan Cobra
geen andere gedenkuaardige plaats uit-
zoeken *aar de Slang amok zou hebben
gemaakt ? Guy Dotremont laat opmer-
ken dat het enige alternatief. het pand in
de Spoormakerstraat. enige .1aren gele-
den door een hotel. de V'indsor. is opge-
kocht.

Silkeborg
De story dreigt op dezelfde manier te

eindigen als alle andere Cobra-aangele-
genheden in Belgie . Hoewel onver-
vreemdbaar deel uitmakend van het na-
tionaal kultureel erfgoed, heeft geen en-
kel museum hier een noemenswaardige
Cobra-kollektie opgebouwd. En wan-
neer de schaarse priv6-collectioneurs in
dit land Cobra-werk te koop aanboden.
vonden ze gretiE aftrek, in buitenlandse
verzamelingen. Nu sommige musea de
schade willen inhalen, zijn de prijzen te
fors geklommen.

Zo petieterig en verwaarloosd de
Slang er in Belgie uitziet, zo rond en
opgefokt is hij in het milieu waar hij
vanin het begin het best kon aarden, De-
nemarken. De oeroude Noordse myto-
logie, de volkskunst en de hang naar pri-

mitivisme, de afkeer van elk formalis-
me, de cultus van de spontane gestiek en
de materialiteit van het kunstwerk, het
zijn elementen die een onvoorstelbaar
groot impact hebben gehad op de Deen-
se kunstenaars, niet alleen op die van de
Cobra-generatie maar zelfs nog op die
van vandaag. In wat dat schilderen aan
half-abstrakt expressionisme in zich
had, is er een kontinue lijn doorheen de
Deense moderne kunst zichtbaar. Het is
opvallend hoe zr1 bij uitstek internatio-
nale stromingen en tendensen oppikt die
aan dat fel gestuele en ongeremd expres-
sief-pikturale appelleren. met als frap-
panf recent voorbeeld het onmiddellijke
effekt van de Duitse Neue lYilden op de
jonge Deense kunstenaars. zonder dat er
daarbij veel potten werden gebroken.

Dat eensnarige gaat alvast hand in
hand met een wat beknellende insulaire
positie van de Deense kunstscEne. Be-
langrlke galeries die zich voor interna-
tionale of nationale hedendaagse kunst
engageren, ontbreken. Bij een recent be-
zoek aan Kopenhagen was het interes-
santste galerie-aanbod een kleine selek-
tie van schilderijen van Kcrel Appel. Ga-
leries en collectioneurs spelen op veilig,
op alles wat naam en faam verworven
heeft, niet op wat zulks nog moet ver-
werven. En dan gooit men er veel geld
tegenaan, dat speelt geen rol. Denemar-
ken heeft geen kunsttijdschrift van ni-
veau.

Ook de musea voor moderne kunst
varen een konservatieve koers, al dient
het gezegd dat ze in vergelljkrng met de
Belgische tenminste geen levensgrote la-
cunes vertonen wat betreft het bezit van
de bepalende kunst van de twintigste
eeuw. Het enige echt ergerlijke. ook aan
schitterende musea als louislana, is hun
eerbetoon aan massaal veel twee- en
derderangskunst van eigen bodem. Na-
tuurlijk is dit geen typisch Deense ziek-
te, maar waar het ook voorkomt is het
een van de grootste belemmeringen
voor de ontwikkeling van interessante
kunst met een open oog op de wereld.

Hoe nefast dit hele klimaat voor de
Deense kunstenaars wel is. bewijst het
feit dat het land welgeteld 66n levende
kunstenaar heeft die op het allerhoogste
internationale niveau meespeelt, de
schilder Per Kirkeby. Het kan geen toe-
val zijn dat deze man in Duitsland leeft
en werkt, en zijn belangen laat verdedi-
gen door de Keulse galeie Michael Wer-
ner.

Een vitale, experimentele kunstsitua-
tie met een enorme impact op het bui-
tenland, kende Denemarken voor het
eerst en ook voor het laatst in de jaren
vijftig. toen Asger lorn met zijn ideeEn
naar Parijs afzakte en er weerklank vond
bij een handvol Belgen. Nederlanders en
Denen. Een aantal van zijn belangrijkste
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schilderijen hangen in het museum van

Silkebor-g, te midden de barre vlaktes
van Jutl-and, het grootste schiereiland
van Denemarken. Jorn. die zelf een ver-
woed kunstverzamelaar was, schonk dit
museum trouwens zijn hele kollektie van

zowat 5500 werken. De grote gevelmuur
bii de ingang wordt helemaal ingeno-
mtn dooi ee-n keramiekellef. van Jean
Dubuffel. seestesgenoot van Jorn en

grooi' verd"ediger-van de gekkenkunst.
die hij I'art rru, noemde.

Jorns kollektie bevat nu eens niet een

oblisate rii Cobra-groten. Het is een

zeeriirert, kwaliteiisvol ensemble gra-
fiek en schilderijen dat gepunktueerd
wordt door grappige verrassingen. lot
deze laatste kategorie behoort ongetwu-
feld een doek als ,,Het concilie van de

Lach" door de svmbolist Johannes Hol'
beck (eind 19de,'begin 20ste eeuw), een

Deens leerling vanGustat'e Moreau. Of
het suhlieme-schilderittte Fonune I dat
een hellend biljartvlak voorstelt tegen

seel-sroen-rood-blauwe wolken. Het is

Vun fe hand van de surrealo-dadaist
Man Rav die altiid beweerd heeft dat
Jorn het'uit z4n atelier gestolen had' zo-
dat hij uit arrenmoede nog een Forrune
1/ moist maken. Of ook nog Jorns eigen
frivoliteiten, zoals zijn respektvolle En-
sor-parodie Airsi on s'ensor. of de cro0-
tes riie hrj schaamteloos overschilderde.
zoals het landschapje met huisje waarop.
hii een reusachlise Verofirustende Lend
adnbracht. Van e-en weergaloze schoon-
heid en een ontroerende ernst is dan
weer Jorns Portret van Gaslon Bachelard
(1960), een topwerk. Het weze hierbij
vermeld dat de idee€n van deze Franse
filozoof de Cobra-kunstenaars diep-
saand getekend hebben, vooral door-
fieen de"studie over de primitieve voor-
stellineen van de vier elementen zoals ze

in de "boeken La Psychoanalyse du feu.
L'air et les songes, L'Eau et ies rAvei en

La terre et les r€veries de la volontd neet'
gelegd ziin. Bachelard pleitte volgens
iorn-rooi een radikale siheiding tussen

rationaliteit en fantazie, wat zowel voor
het eerste als voor het tweede - de
droomwereld van de mens - een echte
bevrdding was. Met name de f.antazie
kon iich, ,,bevriid van de kontrole van

het rationalisme, op gelukkige wiize en

met een goed geweten ontplooien uls krea'
tief teseisewicht voor het modern weten-

schap"petif denken". Bachelard hield
zich-riretbeide bezig, met wetenschap en

met de beeldende wereld, waarvan hd
de ingebeelde stoffeliike essentie beklem-
tooniie. Met een zeldzaam mooi gra-
fisch werkje van Bram van Velde (nooit
zag men lichten van een intenser grijs)
op-het netvlies, en de ontdekking van de

Deense Cobra-voorloper Vilhelm Biake
Petersen (1909-1957), verlaat men het
Silkeborgse museum om, in een obskuur
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sebouwtie in de buurt. oP De Man van

iottund ie stoten. in 100 v66r onze tijd-
rekening een rituele dood gestorven,

en vele ieuuen later uit het turf opge-
sraven. Ziin eezicht is de unilersele uit-
Erukking ian'de PUn. Of zoals Hugo
Claus dichtte :

Sporen van vlaszaad, gerstekoek en var-
kensgras
in hit darmkanaal
het was winter toen hii stierf, hikkend
naar lucht
en gevansen in de klei van het laagveen

zonder kqlk.
Verderoo. noe altiid in Jutland. het

Kunstmuseum t"an Hlrning in een oude
textielfabriek annex snit- en naad-

school. r'ooral troosteloos tweederang-
werk bevattend. Op alle manieren heb-

ben de Denen nationale en internationa-
le erootheden zitten nadoen. zo stelt

mei tutt. \{aar blrlkt het huis dan toch
ook seen )chat \an .\!an:oni te bezit-
ten l\'elzeker, het is de meest tactiele
wrtte wollen bol die ooit achter glas rvas

te zien. eeschonken door Piero \lanzoni
die een"paar laar in deze textielfabriek
heeft eewerkt. Op hetzelfde tenein
staat e;n grote koekjestrommel' hele-

maal gewrld aan de door de Deense
staat tot de rang van Nalionalkiinstler
verheven Cobra-kunstenaat C ari-iien-
ning Pedersen In een schetierend witte
cilinder met afhellende basis heeft Pe-

dersen een suite van wild woekerende
maar o zo lieve mensachtige figuren en

kleunlk slingerende organische motie-
ren qebouird met uitte en blauue bo-
ventdnen. In dit badhuis is de cobra een

aardige. spinnende poes gerrorden.
ln "het 'tliepst tan Weit-Jutland ligt

het slaperige Ribe. de oudste stad ran
Denemarken. en een tntieme domkerk
rrjk. Rond en achter het altaar heeft Pe-

dersen het waarmerk van de Cobra aan-
gebracht op glasramen. muurschilderin-
een en wandmozaieken riaarran de

iteentjes zilverachtig glinsteren b11 bin-
nenvallend licht. De Cobra op de reli-
gieuze toer. half Denemarken sprak er
schande van. maar als de oude Pedersen
ooit aan de kitsch ontsnapt is om een

wonderhjk lichte transcendentie te be-

reiken. dan is het wel hier.

Breekbaar
Op, van Jutland terug naar FYnn, het

kleine centrale paneel van het Deense
drieluik. Op op, door dit land van
scheeosbouwers. boeren en kleerma-
kers,'naar Brarults Klaedefabrik. over-
dag het kulturele hart van de stad Oden-
se,-bij donker de enige plek van jeugdig
uitgaan. Maar Dane en Jane waren er
in ieder geval niet bry toen we de
verjaardagstentoonstelling Cobra er
mit SpeJl (Cobra is mijn Spiegel) bezoch-
ten in deze vroegere textielfabriek met

haar 1600 m2 tentoonstellingsruimte. Be-
gonnen we hen al niet te missen toen we
de expositie om vdf uur in de namiddag
verlieien en - midden in een stad van
honderdduizend inwoners - een speld
hoorden vallen ?

Cobra er mit Speil toont tweehonderd
van de viifhonderd schilderryen die de

kollektie iitmaken van de in Venezuela
wonende Nederlandse Cobra-verzame-
laar Karel van Stuijvenberg. De man is
pas sinds 1974 Cobra beginnen kopen,
i:n aan ziin verzameling te zien zou je
warempe[ het verhaal geloven, als zou
hit de *erken telefonisch en en vrac heb-
ben ingekocht. Flink wat meesterwer-
ken, nog meer doorsnee-produkten, en

soms pure kttsch. Het interessantste is

dat hij ook goed werk van minder ge-

kwoteerde, vergeten of slechts zrjdelings
met Cobra seliCerde artiesten heeft. Van
de Belgen Raoul Ubac, Louis Van Lint,
Jean Raine of Jan Cox bdvoorbeeld, van
de Fransman lean-Michel Atlan of. van
het Honeaarse echtpaar Madeleine Sze-

mere Kekeny en Zoitan Kemeny.
voor z'n iandgenoten moet van stuij-

venberg zich dubbel ingespannen heb-
ben, want vooral van Constant en Cor'
neille zittener heel wat topwerken uit de
vroege periode tussen, (Corneille maakt
inmiiiiiels aliecn itog rnooie piaaijes).
De Karel Appel-oogst daarentegen valt
iets magerder uit. en dat komt wellicht
omdat van Stuijvenberg te laat op de

markt is verschenen. Hrj heeft dan wel
een van Alechinsky's mooiste schilderij-
en. een rulkanische eruptie van cobra-
siangen in het felste groen en het hevig-
ste rood (Vulcaniques, 1970, acryl op
papier).- 

Om grondig af te kicken van een Co-
bra:trip. en toch in hogere kunstsferen
te blijven, slechts 66n remedie : naar het
eiland Sjaelland varen, en richting Ko-
oenhagen sooren. Vandaar een tocht
iungr fe stiakke kusttijn. de meermin
voorbij, tot in Humlebaeck aan zee.
waar Louisiana ligt, een Deens Krdller-
Mriller, met onvergetelijke vista's van-
uit de zalen op de zee of de beeldentuin
met C alder en Arp en Ernst en Giacomet'
ti en Moore.

Binnen wacht de konfrontatie met de
grootste momenten uit de moderne en
hedendaagse kunst. Dieper het bos in,
belanden in de intimiteit van Odrup-
gaard, mel een kleine verzameling Fran-
se impressionisten, en er een paar van
de ontroerendste vrouwenportretten
van Renoir en Degas ontdekken, met de

blauwe bomen van Gaugain bovenoP.
Eindigen in Kopenhogen City tenslotte,
in hei Stede lii k'M useim, en voortschrii-
den langs Matisse, Braque, Picasso, Ba'
zaine. Pbliakoff, Derain, Vlaminck, Gia'
cometti, Ldgei" Nolde, schmidrRotlul en

Chaim Soutine. ttor*n.rnn 
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