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De natuur als materiaal van de kunstenaar
Herman de Vries, begin jaren zestig van de vorige eeuw betrokken bij
de beweging in de kunst die zich aandiende als Zero en Nul, toont op
het ogenblik in Diepenheim puur natuur, zonder enige ingreep van zijn
hand. Hoogstens bepaalt hij een kader of een titel. Helemaal in de geest
van Zero kiest en isoleert hij wat al bestaat en geeft daardoor betekenis.
De natuur is voor hem een concreet gegeven met individuele kenmerken.
Een boom voorziet hij van het opschrift ‘I AM ‘, omdat die boom even uniek
gegroeid is als een menselijk wezen. Het is onze generaliserende geest
die over het bijzondere heen kijkt. Verbijzondering is bij uitstek het werk
van de kunstenaar.
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Michio Yoshihara, (Gutai) Sakuhin, 1961-2011, foto Franck Gribling

Sadomaso Motonaga ( Gutai), Water-werk, 1965, foto Franck Gribling

Franck Gribling
satie van water of luchtstromen. Op de

doen. De functie van de kunstenaar als

nul=0 in Stedelijk Museum Schiedam

Nultentoonstelling van 1962 behoorden

regisseur van de ervaring van de wer-

Als uiterste consequentie van de Zero-opvatting was de kun-

zijn objecten tot de opvallendste voor-

kelijkheid bleef onaangetast. Mensen

stenaar als maker overbodig geworden. Het was zeker niet

beelden van een nieuwe benadering

betrekken in tot dan toe ongekende er-

de bedoeling om esthetische kunst te maken. Voor Henk Pee-

van de natuur.

varingen, dat was het utopische doel.

ters was het resultaat de ontdekking van een wereld waar je

In een museumtentoonstelling waar de

niets meer aan hoefde te doen.

Ongekende ervaringen

esthetische ervaring de overhand krijgt,

Inmiddels is Zero in plaats van onderzoeksresultaat muse-

In plaats van de natuur als voorbeeld

blijft daar niet zoveel van over. Onmis-

umkunst geworden, voer voor kunsthistorici. Na een grote

te nemen en af te beelden volgens het

baar is de ter gelegenheid van de ten-

retrospectieve enkele jaren geleden in het Kunst Palast in

oude adagium Natura Artis Magistra,

toonstelling in Schiedam door de NAi

Düsseldorf, brengt het Stedelijk Museum Schiedam nu ‘nul =

slaagden de Zerokunstenaars er inder-

uitgegeven, goed gedocumenteerde

0, de Nederlandse Nulgroep in een internationale context.’

daad in een veel directere band met

publicatie die de verbanden en bedoe-

Er is een poging gedaan zoveel mogelijk werken bijeen te

de natuur te creëren. Zij ontdekten de

lingen beschrijft van een beweging die

brengen die ook op de oorspronkelijke Nultentoonstellin-

mogelijkheid om de werkelijkheid voor

een kunst nastreefden die geen Kunst

gen te zien waren. Voor een deel zijn het reconstructies van

zich zelf te laten spreken. Dat maakte

meer wilde zijn, maar een feit.

installaties, die zolang de materialen maar beschikbaar

overigens de kunstenaar allerminst

Ook de zojuist uitgekomen monograﬁe

blijven, zonder bezwaar opnieuw uitgevoerd kunnen wor-

overbodig, want uiteindelijk blijft het

over Henk Peeters, geschreven door de

den. De hand van de kunstenaar is immers niet nodig. In

de kunstenaar die de gegeven werke-

kunsthistocus Marga van Mechelen en

de eerder in Arti door mij samengestelde Zerotentoonstel-

lijkheid op zijn eigen manier kiest en

Janneke Jobse, getiteld ‘Echt Peeters,

ling, waar de autobanden van Armando,de bierkistjes van

vervolgens intensief doet ervaren aan

Realist en Avant-gardist.’ Is een bijdrage

Jan Henderikse en de kartonstapeling van Schoonhoven te

anderen. Zero was een poging om de

aan het inzicht in opvattingen, die nog
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op basis van oud foto en ﬁlm materiaal. Het resultaat is er
echter niet minder om. Veel is nog steeds verbazingwekkend. Ook voor sommige van de onuitgevoerde ‘Zero op
Zee’ projecten, zou het mogelijk moeten zijn om die alsnog
te realiseren.
Ook zonder dat geeft de tentoonstelling een goed beeld
van de bedoelingen van Zero = Nul en een mogelijkheid om
je aan de hand van de schetsen voor te stellen hoe ‘Zero op
Zee’ er uit had kunnen zien.
‘Nul = 0. Nederlandse avantgarde in een internationale context.’ 1961-66 in het Stedelijk Museum Schiedam duurt tot 22
januari 2012.
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Herman de Vries, I AM, 2011,
(omslag catalogus Diepenveen)
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