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How can you expect a spectator to live my picture as I lived it? A picture comes to me from far away. Who 

can say how far away? I have guessed it, seen it, do it, and yet the next day I myself cannot see what I’ve 

done.                       Picasso (1935) 
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You do not stand in one place to watch a masquerade. 

Igbo spreekwoord 

Van muziek naar beeld 
Eigenlijk was er eerst de Afrikaanse muziek die vanaf de jaren ’70 de rock- en popmuziek waar ik 
graag naar luisterde binnensloop. Eind jaren tachtig kreeg ik de catalogus van de tentoonstelling 
Primitivism in 20th century art in handen en zie ik een vergelijkbare beïnvloeding van de moderne 
kunst door onder andere de Afrikaanse kunst. Beide invloeden waardeer ik erg positief en de 
fascinatie hiervoor heeft me nooit meer echt losgelaten. Mijn belangstelling was altijd gedreven door 
de mooie muziek en interessante kunst die deze beïnvloeding opleverde. Bij het lezen van het 
hoofdstuk over postkolonialisme in ‘Art history. A critical introduction to its methods’ (2018) van 
Michael Hatt en Charlotte Klonk word ik me bewust dat hierop wel heel uiteenlopende visies mogelijk 
zijn. Aan de hand van het pièce de résistance van de tentoonstelling (Primitivism in 20th century art) in 
New York, Picasso’s schilderij ‘Les Demoiselles d'Avignon’ vergelijk ik een aantal kunsthistorische 
theorieën en methoden met elkaar om zo aan te tonen hoe het gebruik van verschillende theorieën en 
methoden leidt tot verschillende interpretaties van hetzelfde schilderij. Hierbij staat de kunsttheorie 
voor een bepaalde opvatting over de werkelijkheid (of de kaart) en de methode voor de 
onderzoeksmiddelen (of de route) om ergens te komen. Hierbij lijken de opvattingen van de linguïst 
Alfred Korzybski (1879 – 1950) mij niet onbelangrijk. In zijn werk geeft hij aan dat de mens in twee 
werelden leeft, die van de taal en symbolen en in de werkelijke wereld. Hij geeft aan dat het menselijk 
verstand alleen in staat is te reageren op de gevormde kaart en daarbij de werkelijkheid vaak 
(volledig) vergeet. De werkelijkheid (of de waarheid) lijken voor onze beperkte geest volstrekt 
onkenbaar.  
In dit paper worden de volgende drie artikelen besproken: 

- From Narrative to "Iconic" in Picasso: The Buried Allegory in Bread and Fruit dish on a Table 
and the Role of Les Demoiselles d'Avignon van William Rubin uit december 1983 

- New Encounters with Les Demoiselles d'Avignon: Gender, Race, and the Origins of Cubism 
van Anna C. Chave uit december 1994 

- The Difference Experience Makes in "The Philosophical Brothel" van Lisa Florman uit 
december 2003 

Behalve de drie besproken artikelen heb ik nog wat breder gelezen om me voldoende thuis te voelen 
op dit al veel betreden pad. (zie literatuurlijst achterin) Ondanks dat hoop ik aan het eind nog enkele 
nuttige suggesties te kunnen doen voor verder onderzoek. 
 

Van verhalend naar iconisch 
Wanneer de vijfentwintigjarige Picasso eind 1906 een begin maakt met het schilderij ‘Les Demoiselles 
d'Avignon’ leeft hij gescheiden van zijn partner Fernande Olivier, is hij gefascineerd door Raymonde, 
een dertienjarig meisje dat hij en Fernande ‘geadopteerd’ hebben, en leeft hij met de angst tijdens een 
van zijn bordeelbezoeken een geslachtsziekte te hebben opgelopen. 
Van zijn ‘soft’ modernistische blauwe en roze periode moet Picasso nog een reuzenstap zetten naar 
de uiteindelijke uitvoering van Les Demoiselles d'Avignon. Hierbij zijn vele invloeden van belang, maar 
de invloed van de Afrikaanse kunst is cruciaal. Zoals Steinberg en Rubin aantonen echter pas in 
tweede instantie als visueel element, dat heeft hij al gezien in de ateliers van Matisse en Derain en is 
niet wat hem in eerste plaats boeit. Pas wanneer Picasso, tijdens een bezoek aan het Musée 
d’Ethnographie du Trocadéro, de ‘Art Nègre’ in een niet kunsthistorische setting ziet, wordt hij zich de 
volle omvang en betekenis hiervan bewust. Op dat moment realiseert hij zich waar schilderkunst 
eigenlijk over gaat, of waar zijn schilderkunst over zou moeten gaan. Deze ervaring geeft Picasso de 
inspiratie het schilderij Les Demoiselles d'Avignon radicaal te veranderen, van een aanvankelijk 
verhalend schilderij naar een icoon, waarin zijn stijl van schilderen het verhaal vertelt en niet langer de 
voorstelling.  
 

From Narrative to "Iconic" in Picasso: The Buried Allegory in Bread and Fruit dish on a Table and the Role 

of Les Demoiselles d'Avignon. Auteur: William Rubin, publicatie december 1983. 
Rubin leidt het onderwerp van zijn artikel heel precies in. Het gaat hier over de periode in Picasso’s 
oeuvre tussen het voltooien van Les Demoiselles d'Avignon (juli 1907) en het begin van het analytisch 
kubisme (juni/ juli 1909). In de belangrijke studies over het (begin van) het kubisme ontbreken volgens 
Rubin consequent twee sleutelwerken, namelijk ‘Bread and Fruit dish on a table’ (nov/ dec 1908) en 
‘Three Women’ (zomer 1908). In deze schilderijen zien we de invloed van zowel Cézanne als 
Rousseau op het werk van Picasso terug, met name in de contrasterende ‘voltooide’ en ‘onvoltooide’ 
delen van de schilderijen. Ook vormen deze schilderijen het einde van de ‘Afrikaanse’ invloed op 
Picasso’s oeuvre, een invloed die trouwens pas tijdens het ontstaansproces (1906/ 07) van Les 
Demoiselles d'Avignon was ingezet. Wat Picasso’s Les Demoiselles d'Avignon zo interessant maakt, 
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is dat we zijn zoeken in dit schilderij op de voet kunnen volgen aan de hand van de vele schetsen en 
ontwerpen, uiteindelijk resulterend in de vaak benoemde stijlverschillen tussen de linker- en de 
rechterkant van het schilderij. In het schilderij ‘Bread and Fruit dish on a table’ lijkt Picasso iets 
vergelijkbaars te doen wanneer hij de zeer verschillende stijlen van Paul Cèzanne en Henri Rousseau 
bij elkaar brengt.  
 
Rubin gaat in het artikel eerst specifiek formalistisch te werk waarbij hij uitgaat van de uiterlijke 
kenmerken en zo de onderlinge relaties in het werk zichtbaar maakt. Verder hanteert hij de 
iconografische- en psychoanalytische methode om zo aan te tonen hoe Picasso de uiteenlopende 
stijlen van Cèzanne en Rousseau bij elkaar brengt. Deze ontwikkeling die uiteindelijk van een 
verhalende voorstelling naar een iconisch beeld leidt, ziet Rubin ook in Les Demoiselles d'Avignon. 
Hierdoor verschuift de voorstelling van anekdotisch naar een spel met de beeldende elementen van 
het schilderij. In Les Demoiselles d'Avignon zien we deze verschuiving van anekdotisch, het 
bordeelbezoek van een student en een zeeman, naar een iconisch beeld waar de zeeman en de 
student verdwenen zijn en de vrouwen in de wijze waarop ze afgebeeld worden het “verhaal” 
vertellen. Soms legt Rubin een directe relatie tussen Picasso’s biografie (I paint the way some people 
write their autobiographie) en diens oeuvre. De beeldtaal in Picasso’s schilderijen is wel zeer 
verschillend van oudere kunst, vaak is hij zich namelijk pas bewust van wat hij doet nadat hij het 
gedaan heeft. Picasso’s voorstellingen zijn altijd doordrongen van details uit zijn persoonlijk leven en 
denken.  
 
Vanuit de voorstudie, de groepsvoorstelling ‘Carnaval au bistrot’ (eind 1908) ontstaat het stilleven 
‘Bread and Fruit dish on a table’ enerzijds door de eliminatie van figuren en anderzijds door de 
menselijke vormen van sommige figuren te veranderen in de vormen van het stilleven. ‘Bread and 
Fruit dish on a table’ behoort met ‘Family of Saltimbanques’, ‘Les Demoiselles d'Avignon’ en ‘Three 
Women’ tot een aantal grote schilderijen die Picasso tussen 1905 en begin 1909 maakt en die tijdens 
het maakproces grote veranderingen ondergaan. (zie afbeeldingen van deze vier werken achterin). In 
combinatie met de vele voorbereidende schetsen zien we hierin Picasso’s zoektocht en de 
verschillende invloeden die hij ondergaat terug. Ook zien we hoe dit uiteindelijk leidt tot de 
ontwikkeling van zijn eigen stijl. In ‘Bread and Fruit dish on a table’ is deze verandering misschien wel 
het meest radicaal, want in dit schilderij verandert een groepsvoorstelling in een stilleven. Deze 
overgang van verhalend naar iconisch is volgens Rubin een essentiële voorwaarde voor het ontstaan 
van het kubisme. 
 
In zijn verklaring waarom Les Demoiselles d'Avignon niet het eerste kubistische schilderij is maakt 
Rubin onder meer gebruik van de psychoanalyse. Voor Rubin symboliseren de vrouwen op het 
schilderij voor Picasso eerder doodsangst (Thanatos) dan levenslust (Eros) Dit koppelt Rubin aan 
Picasso’s doodsangst en zijn angst voor het vrouwelijk lichaam. In de eerdere verhalende versie van 
Les Demoiselles d'Avignon was dit zichtbaar in de aanwezigheid van de zeeman en de (medicijnen) 
student hetgeen volgens Rubin verwees naar Picasso’s angst voor toen nog dodelijke 
geslachtsziekten zoals syfilis en gonorroe. In de uiteindelijke versie van Les Demoiselles d'Avignon 
vindt de verwijzing naar Eros en Thanatos niet langer plaats in een verhalende voorstelling, maar in de 
stijl van het schilderij, bijvoorbeeld in de ‘elegante’ Iberische gezichten van de vrouwen in het midden, 
versus de veel duisterdere, op Afrikaanse maskers gebaseerde, gezichten rechts op het schilderij. 
 
Het formalisme richt zich volledig op de uiterlijke kenmerken van het schilderij en op onze waarneming 
daarvan, waarbij we steeds meer onderlinge relaties gaan zien en het kunstwerk steeds rijker wordt. 
Deze benadering wordt vaak, zoals Rubin in dit artikel ook doet, aangevuld met elementen uit de 
psychologie en de iconografie. Door deze verschillende methoden te volgen is Rubin in staat het 
schilderij ‘Bread and Fruit dish on a table’ te duiden en te plaatsen binnen het oeuvre van Picasso. De 
maatschappelijke en culturele context blijven in dit artikel van Rubin volledig buiten beschouwing. In 
andere artikelen heeft hij wel aandacht voor de culturele context maar minder voor de 
maatschappelijke invloeden. Griselda Pollock geeft in haar artikel ‘Feminist Interventions in Art’s 
Histories’ al aan dat de formalistische analyse als nadeel heeft dat ze het contact met de sociale 
realiteit gemakkelijk veronachtzaamt. Dit lijkt ook bij de analyse van Rubin het geval. De film “Picasso 
and Braque Go to the Movies” laat zien hoe belangrijk tal van nieuwe uitvindingen (fotografie, film, 
luchtvaart, maar ook moderne dans) zijn voor het werk van Picasso (en Braque) bij de ontwikkeling 
van het Kubisme. Rubin rept er echter met geen woord over.  
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New Encounters with Les Demoiselles d'Avignon: Gender, Race, and the Origins of Cubism 

Auteur: Anna C. Chave, december 1994. 
In dit artikel vraagt Anna Chave zich af waarom Les Demoiselles d'Avignon zo’n uitzonderlijke status 
heeft binnen de geschiedenis van de moderne kunst. ‘With this painting we bid farewell to all the 
paintings of the past’, schijnt André Breton ooit gezegd te hebben. De meeste beschouwingen over 
Les Demoiselles d'Avignon zijn volgens Chave geschreven door en voor ‘straight white males’ In haar 
artikel wil ze het schilderij belichten vanuit ‘gender and race’ waarbij ze uitstapjes naar de psychologie 
en de Marxistische kunstbeschouwing niet schuwt.  
 
Chave wijst erop dat ze door haar ervaringen en observaties als vrouw ook sympathie kan opbrengen 
voor de op Les Demoiselles d'Avignon afgebeelde vrouwen. Daarbij wijst ze op de maskers/ gezichten 
en het feit dat prostitutie in hoge mate ook een maskerade is. Waar veel andere (mannelijke) auteurs 
verwijzen naar de Iberische en Afrikaanse oorsprong van de maskers/ gezichten, voegt zij hier wel 
degelijk iets toe. Namelijk dat het gebruik van ‘maskers’ in de voorstelling niet alleen vorm is, maar 
ook een inhoudelijke reden heeft. ‘In het bordeel speelt iedereen zijn rol en krijgt zijn deel.’ Ook 
spreekt Chave hier duidelijk als feministe. Dat mag nog eens extra blijken uit haar verwijzing ‘Being of 
the same seks as the demoiselles, the second seks’’ wat natuurlijk een duidelijke verwijzing is naar 
Simone de Beauvoir’s boek Le deuxième sexe uit 1949.  
 
Aan de hand van Walter Benjamin verwijst ze ook naar de Marxistische kunstopvatting. Door te 
verwijzen naar een samenleving waar alleen nog plaats is voor plezier en liefde wanneer deze tot 
‘handelswaar’ gemaakt kunnen worden en het dus vooral een ‘economisch plezier’ wordt. Het 
Marxisme gaat er vanuit dat geschiedschrijving altijd beoefend wordt vanuit een bepaald economisch 
en maatschappelijk perspectief.  
 
Bij haar toelichting op de betekenis van het schilderij Les Demoiselles d'Avignon maakt Chave ook 
gebruik van de psychoanalytische methode. ‘Les Demoiselles d'Avignon was really a projection of 
Picasso’s complex and contradictory feelings’. Zij ziet veeleer minachting en angst in het schilderij dan 
lust. Vanuit de psychoanalytische methode, gebruikmakend van de beeldspraak uit de mythologie, 
tracht zij dit aan te tonen. Van Medusa (angst voor castratie), Oedipus (vadercomplex) en Venus 
Anadyomene, van Nietzsche tot Freud komen ze allemaal langs. Persoonlijk krijg ik niet veel vat op dit 
onderdeel van haar betoog, wat vooral aan mij ligt, maar Picasso zelf heeft zijn schilderij Les 
Demoiselles d'Avignon tenslotte vaak aangeduid als ‘My first exorcism-painting’, wat het betoog van 
Anna Chave lijkt te ondersteunen.  
 
De invloed van de Afrikaanse kunst op het schilderij Les Demoiselles d'Avignon en vooral het latere 
ontkennen daarvan door Picasso (en de kunsthistorici die hem daarin volgden) duidt Chave met een 
mix van psychoanalytische- en feministische kunstbeschouwing. Namelijk vanuit de angst van 
mannen om hun bevoorrechte positie in de maatschappij te verliezen. Het niet willen, kunnen of 
durven erkennen van cruciale invloeden uit andere culturen zou dan ingegeven zijn door de angst dat 
vrouwen en kleurlingen de bevoorrechte rol van de blanke man zouden kunnen bedreigen. Wat ze 
hierbij niet noemt is Rubins betoog dat het voor Picasso vooral de betekenis (magisch- fetisj object) 
van de Afrikaanse kunst was en veel minder de vorm. In die zin doet Picasso de Afrikaanse ‘kunst’ 
wellicht meer recht dan veel van zijn tijdgenoten. Misschien ligt daar ook de basis van zijn ontkenning, 
namelijk dat het gebruik van Afrikaanse elementen niet louter een vormexperiment is, maar 
weldegelijk ook een inhoudelijke reden heeft. Ook vergeet Chave hoezeer de Afrikaanse kunst, 
evenals het werelddeel Afrika, een Europese uitvinding is. Voordat deze ‘kunst’ eind 19e begin 20e 
eeuw door Europeanen verzameld werd bestond ze als zodanig (als ‘kunst’ dus) niet. In die zin blijft 
Picasso met zijn nadruk op het magische, fetisj en religieuze karakter misschien wel veel dichter bij de 
oorspronkelijke functie van deze objecten.  
 
De beschouwing van Anna Chave is zeker origineel, maar leidt nog niet direct tot grote nieuwe 
gezichtspunten. Les Demoiselles d'Avignon beschouwen vanuit een feministische optiek leidt nu 
alleen nog tot de vergelijking met de ‘maskerade’, wat prostitutie natuurlijk ook is. Het complexe 
psychologische betoog, met tal van verwijzingen naar de mythologie, leidt tot de constatering dat er 
vooral sprake is van angst (Thanatos) en minder van lust (Eros), maar ook dat was in 1994 geen 
nieuw gezichtspunt meer. Wel bijzonder is dat Anna Chave, gebruik makend van de feministische en 
postkoloniale kunsttheorie, Les Demoiselles ook anders typeert. Als ‘schaamteloos’, zeker, maar ook 
als uitdrukking van de manier waarop onverzettelijke vrouwen gedwongen waren te overleven in een 
web van moeilijke sociale en maatschappelijke omstandigheden aan de zelfkant van het leven. In alle 
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lelijkheid van gedwongen prostitutie en verslaafde prostituees schuilt ook een zekere vorm van kracht: 
De kracht van het (over)leven aan de zelfkant van het leven. Volgens kunsthistoricus John Berger is 
Les Demoiselles d'Avignon bedoeld om te shockeren, niet de seksuele moraal, maar het leven zelf – 
the waste, the disease, the ugliness and the ruthlessness. Zoals Picasso dat ervaart en zoals wij dat, 
misschien af en toe even meekijkend door zijn ogen, zelf soms ook kunnen ervaren. Die ‘kracht’ van 
de zelfkant zag ik onlangs ook in het Fotomuseum in Amsterdam in, Anna Chave haalt hem ook aan, 
de foto’s van de Franse fotograaf Brassaï, een tijdgenoot en vriend van Picasso.  
 

The Difference Experience Makes in "The Philosophical Brothel" Auteur: Lisa Florman, december 2003. 
Lisa Florman reageert in dit artikel op Leo Steinbergs essay ‘The Philosophical Brothel’ uit 1972. Zij 
constateert dat het op het moment dat zij dit artikel schrijft onmogelijk is om nog iets te zeggen over 
het schilderij Les Demoiselles d'Avignon zonder te reageren op het essay van Leo Steinberg. Dit komt 
volgens Lisa Florman omdat het essay zo ‘to the point’ is, het is een interpretatie van het schilderij en 
niet iets dat van buiten het schilderij wordt opgelegd. Tegelijkertijd constateert zij dat Steinbergs essay 
en in het verlengde daarvan ook Picasso’s schilderij ook vaak verkeerd begrepen zijn. Dit vraagt 
volgens haar om een aandachtige herlezing, discussie en toelichting, met dit artikel tracht ze hiertoe 
een eerste aanzet te geven. 
 
Inhoudelijk spitst ze haar artikel toe op de tegenstelling in opvatting die zij ziet tussen Leo Steinbergs 
essay ‘The Philosophical Brothel’ uit 1972 en William Rubins essay ‘The Genesis of Les Demoiselles 
d’Avignon’ uit 1994. Waar Steinberg in zijn essay teruggrijpt op de ideeën van Alois Riegl (1858-
1905), waarnaar hij ook nadrukkelijk verwijst, verlaat Rubin zich volgens Florman meer op de 
iconologie van Erwin Panofsky (1892-1968). 
 
Als voorbeeld noemt Florman Riegls studie van de Nederlandse groepsportretten in de 16e eeuw,  
Steinberg gebruikt die studie om zo aan te tonen hoe in Les Demoiselles d'Avignon de interactie 
tussen de figuren verschuift van intern (narratief) naar extern (iconisch). Formalisten als Riegl zochten 
naar een kenmerkende stijl voor een geheel tijdperk of cultuur, dus niet van een individuele 
kunstenaar, waarbij ze zich concentreerden op de formele eigenschappen van de stijl. Voor de vraag 
hoe kunst door de tijd heen verandert, gingen de formalisten te rade bij de dan nieuwe wetenschap 
van de psychologie. Zoals Florman in haar artikel opmerkt, is bij een analyse van het schilderij Les 
Demoiselles d'Avignon de psychologisch achtergrond minstens zo belangrijk als de uitvoering van het 
schilderij. Overigens wordt begin 20e eeuw in Amerika, met name door Alfred H. Barr (1902-1981), de 
werkwijze van de formalisten al aangevuld met die van het connaisseurschap (het beschouwen van 
een kunstwerk op basis van gebruikte materialen en technieken om zo de authenticiteit, kwaliteit en 
esthetische waarde van het kunstwerk te kunnen beoordelen).  Deze zelfde Alfred H. Barr was een 
van de eersten die een uitgebreide studie (Picasso: Forty Years of His Art. New York: The museum of 
Modern Art 1939) over Les Demoiselles d'Avignon publiceerde, een studie waarop William Rubin later 
voortborduurt. Dus of de tegenstelling tussen het formalisme van Steinberg en de iconografie van 
Rubin die Florman hier signaleert helemaal terecht is? Van Steinberg wordt ook wel gezegd dat hij 
zich juist afzet tegen het formalisme. “The eye is part of the mind”, heet Steinberg’s eerste essay, zelf 
noemt hij het ‘a declaration for independence from formalist indoctrination’. Wat dan weer niet rijmt 
met de interpretatie van Florman. 
 
De iconologie van Panofsky richt zich op de thema’s en ideeën van het kunstwerk en ziet het 
kunstwerk als een symbolische expressie van de cultuur waarin het is ontstaan. Vaak wordt de 
iconologie gezien als tegengesteld aan het formalisme. Het is dus niet zo vreemd dat Florman haar 
tegenstelling Steinberg – Rubin ook doortrekt in deze twee theorieën. Erwin Panofsky gaat er in zijn 
Iconografische methode vanuit dat in de kunst het rationele en het emotionele aspect elkaar 
aanvullen. Dit uitgangspunt lijkt de iconografische methode geschikt te maken voor een analyse van 
Les Demoiselles d'Avignon. Het schilderij lijkt misschien een expressieve emotionele uitbarsting, maar 
wanneer we kijken naar de vele voorstudies en schetsten en het feit dat het hele ontstaansproces zo’n 
negen maanden in beslag heeft genomen is het zeker ook een zeer rationeel werkproces geweest.     
 
Overigens is het de vraag of Steinberg en Rubin de tegenstelling die Florman in hun werk signaleert, 
ook zo voelden. Het lijkt erop dat ze veel respect hadden voor elkaars werk. Rubin draagt zijn essay 
The Genesis of Les Demoiselles d’Avignon op aan Steinberg (This monograph is dedicated to Leo 
Steinberg, for the daring and originality of his thought and eloquence of his language.) Steinberg op 
zijn beurt prijst Rubin voor zijn vele aanvullingen, in een nawoord dat hij zestien jaar later bij zijn essay 
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The Philosophical Brothel zou schrijven. I probably did go astray at one point – or not far enough, as 
William Rubin rightly observes. 
 
Het verschil is dus de theorie of methode waarmee we naar het schilderij Les Demoiselles d’Avignon 
kijken, die leidt tot verschillende interpretaties en betekenissen. De vraag die Lisa Flor zich dan stelt, 
is of er ook een meest geschikte methode is om dit schilderij te interpreteren. Hier doet ze dan weer 
geen duidelijke uitspraak over, of is ze wellicht toch van mening dat niet iedere methode even geschikt 
is? Misschien is de opvatting van Rosalind Krauss hier relevant. Zij is van mening dat de betekenis 
niet vast ligt in het kunstwerk, maar het product is van de kijker. Een opvatting waarmee ze dicht bij de 
Iconografie van Erwin Panofsky - die Lisa Florman ook aanhaalt -  lijkt te staan. Panofsky zegt dat de 
betekenis of ervaring niet voortkomt uit een kunstwerk, maar voort komt uit de kennis die de 
beschouwer aan het schilderij toevoegt.  
Een rijk kunstwerk als Les Demoiselles d’Avignon via verschillende methoden beschouwen leidt zeker 
tot een beter inzicht in de gelaagdheid van het kunstwerk. Zelf zie ik de theorieën meer als aanvullend 
dan tegengesteld. Een vergelijking van de essays van Steinberg en Rubin kan dan zeer waardevol 
zijn. De tegenstelling waarmee Lisa Florman haar essay begint lijkt er echter nauwelijks te zijn. Alle 
drie tezamen geven Steinberg, Rubin en Florman wel een rijker beeld van het schilderij Les 
Demoiselles d’Avignon.  
 
Voorts gaat Lisa Florman in dit artikel, evenals Anna Chave tien jaar eerder, uitgebreid in op de 
psychologie van Les Demoiselles d’Avignon via de Griekse mythologie en tragedies in relatie met de 
ideeën van Nietzsche. Helaas ook hier een betoog waar ik weinig greep op krijg. Aan de andere kant 
is de aanwezigheid van Eros en Thanatos in het schilderij Les Demoiselles d’Avignon voor iedere 
beschouwer wel haast voelbaar. De lustopwekkende klassieke poses van Les Demoiselles worden 
wreed verstoord door de verminkte en vervormde lichamen en door de versteende gezichten. Lisa 
Florman sluit af met de constatering dat de vele stemmen in zowel het essay van Steinberg als in het 
schilderij Les Demoiselles d’Avignon ons in essentie iets over ons zelf leren en in laatste instantie 
misschien ook wel over het vak kunstgeschiedenis.  
 

Conclusie 
Studie van het schilderij Les Demoiselles d’Avignon en de uiteenlopende interpretaties daarvan heeft 
mij zeker het nodige geleerd. Ten eerste is het voor mij een bevestiging van mijn keuze voor de studie 
kunstgeschiedenis en helpt het me op een nieuwe manier naar kunst te kijken. Ik zie de meerwaarde 
van de feministische-, gender- en post kolonialistische kunsttheorieën voor de discipline 
kunstgeschiedenis. Tegelijk drijft veel theorievorming soms ook erg ver af van het eigenlijke 
onderwerp van diezelfde discipline en wedijveren de taaltorens die soms gebouwd worden met gemak 
met de Toren van Babel.  
De keuze voor Les Demoiselles d'Avignon was zeker ook de keuze voor een zeer ‘onrustig object’ 
want het lijkt erop dat alle kunsthistorische theorieën wel minstens één keer op dit schilderij zijn 
losgelaten. In Leo Steinberg en William Rubin vond ik twee schrijvers die dichtbij hun onderwerp 
blijven en daaraan op een leesbare en navolgbare manier veel weten toe te voegen. Lisa Florman zet 
de opvattingen van Steinberg en Rubin nog eens nadrukkelijk naast elkaar, waarbij ze wellicht iets te 
veel de tegenstelling zoekt, waar die er niet altijd is. Tegelijkertijd zie ik hoe waardevol het zou kunnen 
zijn de werkwijze van Steinberg en Rubin voort te zetten aangevuld met eerdergenoemde 
invalshoeken als feminisme, gender en postkolonialisme. Hierin heb ik mijn voorbeelden nog niet 
gevonden. Zowel Chave als Florman, maar ook Krauss gaan mijns inziens toch wat te snel met hun 
rug naar het schilderij toestaan. Bijzonder vond ik het ook om via zijn boek over Picasso 
kunsthistoricus John Berger te herontdekken. Hij raakt al in 1965 veel  onderwerpen aan die later door 
anderen zijn uitgewerkt. John Berger is natuurlijk bij uitstek een Marxistische kunsthistoricus, de 
maatschappelijke, sociale en economische context is voor hem altijd belangrijk, op veel plaatsen in 
zijn boek toont hij dat ook. Ook is hij heel duidelijk over zijn persoonlijke (communistische) 
opvattingen, die op deze wijze nooit storend zijn. Hij kan het ook goed relativeren, bijvoorbeeld 
wanneer Picasso in 1944 lid wordt van de communistische partij, en hij laat zien dat het internationale 
communisme de man en zijn roem omarmt, maar zijn kunst nooit heeft geaccepteerd. John Bergers 
eigenstandpunt hierin glashelder, iets dat ik niet zo bij andere kunsthistorici teruglees. In dit vak leren 
we het belang van de theorievorming en het helder maken volgens welke theorieën en methoden we 
te werk gaan. Maar ook de kunsthistoricus zelf is natuurlijk geen onbeschreven blaadje, misschien zou 
het goed zijn dat ook helderder wordt, waar persoonlijke opvattingen en wetenschap elkaar raken en 
beïnvloeden.  
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Verder onderzoek? 
1. Meyer Schapiro laat in 1976 aan de hand van Picasso's schilderij ‘Woman with a Fan’ (1905) 

(zie afbeeldingen achterin) de kracht van een expressieve houding of gebaar zien en legt hier 
een relatie met het werk van Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 - 1867). William Rubin 
voert ditzelfde werk in 1985 op om de invloed van de Egyptische beeldhouwkunst op het werk 
van Picasso aan te tonen. Het ene verband sluit het andere overigens helemaal niet uit, want 
Picasso bestudeerde de Egyptische kunst in het Louvre en wellicht heeft Ingres dezelfde bron 
gebruikt. De invloed van de gezichten/ maskers op Les Demoiselles d'Avignon is uitgebreid 
onderzocht en besproken. Dit lijkt niet het geval voor de expressieve houdingen van de 
modellen, die zeker ook bijdragen aan de kracht van het schilderij. Volgens Meyer Schapiro 
doet Picasso voor het eerst iets bijzonders met de houding van zijn model in het schilderij 
‘Woman with Fan’. Volgens William Rubin zien we in ‘Woman with Fan’ (voor het eerst?) de 
invloed van de Egyptische hofstijl op het werk van Picasso terug. De gouache ‘Two Seated 
Woman’uit 1906-07 beschouwt Rubin trouwens als de primitieve tegenhanger van ‘Woman 
with Fan’. Overigens heeft Picasso meerdere schilderijen gemaakt met als onderwerp ‘vrouw 
met waaier’. Soms komt de waaiervorm ook terug in de vormen van gezicht of lichaam van de 
vrouw.  

2. De ‘Serpentine dance’ van Marie Louise (Loie) Fuller vormt voor Picasso de link tussen film en 
zijn schilderij op Les Demoiselles d'Avignon, de beweging van de dans wordt volgens 
kunsthistoricus en curator van The Museum of Modern Art New York Bernice Rose de 
beweging in het schilderij. De relatie met film is ook het onderwerp in “Picasso and Braque go 
to the movies”. John Berger signaleert al in 1965 de relatie tussen de opkomst van de film en 
de opkomst van het kubisme. 

Het lijkt de moeite waard deze twee onderwerpen verder te onderzoeken. 
It takes years to look at a picture. 

Thomas B. (Tom) Hess (1920-1978) 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serpentine_dance&action=edit&redlink=1
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In dit artikel besproken schilderijen van Pablo Picasso 

 

 
Pablo Picasso Family of Saltimbanques 1905 213 × 230 National Gallery of Art, Washington, D.C 

 
Pablo Picasso, Les demoiselles d'Avignon, 1907. 244 × 234 New York, The Museum of Modern Art 
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Pablo Picasso - Three Women 1908 oil on canvas, 200 x 185 cm, The State Hermitage Museum, St Petersburg 

 
Pablo Picasso Bread and Fruit Dish on a Table, 1909 Oil on canvas 164 x 132 Basel. Kunstmuseum Basel 
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Pablo Picasso, Woman with_a_Fan_(Femme_à_l'éventail), oil on canvas 100 x 81 cm,  

The National Gallery of Art Washington DC 
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encore, de Afrikaanse kunst en Picasso 

 

 
De Congolese kunstenaar Chéri Samba (1956) brak internationaal door met zijn deelname aan de 
tentoonstelling ‘Les Magiciens de la Terre’ in het Centre Pompidou in Parijs in 1989 is kennelijk een 
groot fan van Picasso. In ‘Picasso au Travail’ portretteert hij Picasso terwijl die een zwarte persoon 
(Chéri Samba zelf?) portretteert als een ‘man zonder eigenschappen’. Onder de handen van 
Picasso verdwijnt de zwarte man in abstracties.   

 
In ‘Quel avenir pour notre art?’ (What future for our art?) uit 1997 onderzoekt Chéri Samba, 
Picasso’s erfenis. We zien Picasso, zoals in 1952 geportretteerd door Robert Doisneau, en een 
portret van Chéri Samba zelf zittend aan een tafel met daarop een houtblok, twee houten maskers 
en een aardewerken pot. Zoals de titel suggereert is op dat moment nog onduidelijk hoe deze 
voorwerpen de toekomst van de kunst zullen beïnvloeden. 
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