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Wassily Kandinsky (1866 – 1944) ‘Grosse Studie’ (Grote studie) uit 1914 olieverf op doek hoogte 101 cm  
breedte 79.3 cm inventarisnummer 2677 (MK) uit de collectie van het Museum Boijmans Van Beuningen. 

 
Tussen modernisme en avant-garde vindt Kandinsky de kracht van kleur 

 
We should not think of nature, we need to forget it when we have to make a colour composition. 

Wassily Kandinsky The Language of Colour 
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Inleiding. 
De van oorsprong Russische Wassily Kandinsky wordt samen met Piet Mondriaan en 
Kazimir Malevich gerekend tot een van de pioniers van de abstracte kunst. Kunst die niet 
verwijst naar een zichtbare werkelijkheid bestond al veel langer, bijvoorbeeld in de Joodse 
en in de Islamitische kunst werd al sinds eeuwen gebruik gemaakt van abstracte ornamenten 
en symbolen. Dit is echter een andere vorm van abstractie dan die welke aan het begin van 
de twintigste eeuw ontstond. Kandinsky ontwikkelde zich aan het eind van de negentiende 
en het begin van de twintigste eeuw binnen een schilderkunst die net begonnen was zich uit 
te drukken in lijnen vormen en kleuren. Zo had hij in 1896 in Moskou kennis gemaakt met het 
werk van Claude Monet (1840 – 1926), zoals diens Hooibergen Les Meules à Giverny 
(afbeelding01) een serie van 25 schilderijen gemaakt tussen circa 1888 en 18931. 
Aanvankelijk was tekst voor Kandinsky een minstens even belangrijk uitdrukkingsmiddel als 
schilderkunst, zoals zijn beroemd geworden essay On the Spiritual in Art uit 1911. Hans 
Janssen wijst erop dat ‘das Geistige’ vaak vertaald wordt als ‘het spirituele’ terwijl Kandinsky 
dit veel persoonlijker bedoelde2. Waarmee hij wellicht meer doelde op wat zich afspeelde in 
zijn eigen hoofd dan op het spirituele of bovennatuurlijke. Kleur is bij uitstek Kandinsky’s 
middel om het immateriële, materieel, in verf te verbeelden. In On the Spiritual in Art schrijft 
Wassily Kandinsky: ‘In order for colour to have an effect, it needs as such to be freed from 
form’.  
 
De kracht van kleur wordt Kandinsky’s onderwerp en de voorstellingen van hooiberg tot 
kathedraal worden daarmee inwisselbaar. Echter in zijn schilderkunst is hij op dat moment 
nog niet instaat om de kleur volledig van de vorm te bevrijden, zo blijven verwijzingen naar 
boten, ruiters en architectuur in deze periode in zijn werk opduiken. De vraag lijkt niet of 
figuratie of abstractie, maar figuratie en abstractie. Pas in de jaren twintig en dertig als 
docent aan het Bauhaus zal hij de stap naar volledige (geometrische) abstractie durven 
zetten. Na zijn periode als docent aan het Bauhaus zal zijn geometrische werk meer 
organische vormen aannemen, maar wel abstract blijven. In 1933 verliet Kandinsky 
Duitsland en vestigde zich in Frankrijk, waar hij tot zijn dood in 1944 zou blijven wonen. 
Muziek omschreef hij als de meest abstracte van alle kunsten. Muziek had zich nooit laten 
afleiden door het nabootsen van de werkelijkheid. Muziek was de nabootsing van de 
innerlijke klank waarnaar Kandinsky ook in de schilderkunst zocht. Na 1910 kregen zijn 
schilderijen vaak ook aan de muziek ontleende titels zoals compositie of improvisatie. 
Woorden, klanken en kleuren beschouwde hij als gelijkwaardige uitdrukkingsmiddelen. Naast 
de muziek spelen ook de Russische volkskunst en de leer van de theosofie een rol in zijn 
werk. Het werk van Kandinsky gaat over puur schilderkunstige onderwerpen met een 
concentratie op de beeldende middelen zoals kleur, lijn, vorm en de twee dimensionaliteit 
van het kunstwerk. Het schilderij Grosse Studie, een werveling van kleuren, lijnen en 
vormen, is een voorbeeld van zijn volledig vrije en (bijna) abstracte vormentaal. In zijn werk 
laat Kandinsky sporen van het schilderproces in ondertekening en de kwast- of 
penseelstreek zichtbaar. Uiteindelijk overstijgt Kandinsky’s werk de logische expressie en 
krijgt het een sensuele directheid, die we alleen op gevoelsniveau kunnen verstaan.  
 
Vraagstelling. 
In zijn hele oeuvre zien we Kandinsky zoeken naar een balans tussen traditie en 
vernieuwing. Hij zoekt aansluiting bij de traditie, voor hem vaak ook de primitieve kunst en 
volkskunst en de kunst van zijn tijd. Tegelijkertijd ervaart hij deze als ontoereikend voor wat 
hij eigenlijk wil uitdrukken. Namelijk vormgeven aan het immateriële. Met behulp van 
Kandinsky’s werk en de essays Modernist Painting van Clement Greenberg en The Plight of 
the Public van Leo Steinberg wordt in dit paper de vraag onderzocht in hoeverre een 
verandering in de beeldende kunst mogelijk is binnen de traditie of dat voor een wezenlijke 
verandering een breuk met de traditie onontbeerlijk is? 

 
1 Friedel, Hoberg, en Benesch, Vasily Kandinsky, 21. 
2 Janssen, Kandinsky rond 1913, 12. 
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Clement Greenberg. 
C. Greenberg, ‘Modernist Painting’, in The Collected Essays and Criticism, vol. 4 (Chicago 
University Press, 1994), pp. 85-93 
Because he was the first to criticize the means itself of criticism, I conceive of Kant as, the 
first real Modernist3. 
Volgens Greenberg is de essentie van het modernisme de mogelijkheid tot zelfkritiek. Waar 
de filosoof Immanuel Kant (1724 – 1804) de grenzen van de logica of redeneerkunst 
onderzocht met behulp van diezelfde logica, onderzocht het modernisme in de beeldende 
kunst de grenzen van de schilderkunst met behulp van schilderkunstige middelen. Deze 
vorm van zelfkritiek ontstond tijdens De Verlichting, de 18e eeuw, ook wel de Eeuw van de 
Rede genoemd. Echter met als grote verschil dat De Verlichting kritiek uitoefende van 
buitenaf en het modernisme, evenals Kant, dit van binnenuit deed. Zelfkritiek leidde volgens 
Greenberg tot zelfkennis en tot een steeds zuiverder vorm van schilderkunst.  
 
Realistic, naturalistic art had dissembled the medium, using art to conceal art; Modernism 
used art to call attention to art4. 
Om niet te vervallen tot louter amusement dienden de kunsten aan te tonen dat zij een 
onvervangbare ervaring boden. Voor het modernisme in de schilderkunst is dat het schilderij 
als plat vlak. Greenberg laat deze ontwikkeling beginnen bij Édouard Manet (1837 – 1883), 
Paul Cézanne (1859 – 1906) en de Impressionisten. Waar ‘de oude meesters’ de illusie van 
een driedimensionale ruimte benadrukken vroegen de modernisten juist aandacht voor het 
platte vlak. De aandacht verschoof van een weergave van de realiteit naar meer 
‘schilderkunstige’ vragen. Het modernisme heeft de schilderkunst meer bewust gemaakt van 
het medium, van alles dat schilderkunst uniek maakt, van zichzelf, als verf op een plat 
oppervlak. Manet en de impressionisten richten zich op het gebruik van kleur als een optisch 
experiment. In tegenstelling tot wat Kandinsky en ook Piet Mondriaan (1872 – 1944), 
dachten is abstractie in de kunst niet per se het doel van het modernisme, maar misschien 
wel vaak het gevolg. De vlakheid van een schilderij kan volgens Greenberg nooit absoluut 
zijn en een zekere optische illusie is nodig. In zijn strenge abstractie is Mondriaan misschien 
wel conservatiever dan de bijna blinde Monet in zijn laatste schilderijen van waterlelies 
Nymphéas (afbeelding02). Monet schilderde veel variaties op dit thema en in de periode 
1914-1926 maakte hij een serie schilderijen met waterlelies, die bijna abstract ogen en 
waarbij het onderscheid tussen water, lucht en reflectie steeds verder vervaagt. De aan Kant 
ontleende vorm van zelfkritiek is tegenwoordig het verst doorgevoerd in de wetenschap. Het 
modernisme in de beeldende kunst gebruikt volgens Greenberg dezelfde methode van 
zelfkritiek dan de wetenschap.  
 
And I Cannot insist enough that Modernism has never meant, and does not mean now, 
anything like a break with the past5. 
Greenberg ziet het modernisme als onderdeel van de traditie en niet als breuk daarmee. 
Modernisme betekend continuïteit, zonder teloorgang, kloof of breuk, en waar het 
modernisme ook heen voert, het zal altijd schatplichtig zijn aan het verleden, aan de traditie. 
Wel heeft het modernisme ons geleerd het verleden anders, volgens Greenberg beter, te 
interpreteren. De randvoorwaarden van de moderne kunst zijn in feite onze menselijke 
conditie, alle kenmerken en sleutelgebeurtenissen die de essentie van het menselijk bestaan 
vormen, zoals geboorte, groei, emotie, conflict en sterfelijkheid. Het gewone leven en de 
twee dimensionaliteit zijn de belangrijkste uitgangspunten van het modernisme.  
Art is – among other things – continuity, and unthinkable without it6. (p.93) 
Kunst, ook het modernisme zet het verleden voort en is ondenkbaar zonder traditie.  
 

 
3 Greenberg en O’Brian, Clement Greenberg, 85. 
4 Ibid., 86. 
5 Ibid., 92. 
6 Ibid., 93. 
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Leo Steinberg. 
L. Steinberg, “The Plight of the Public,” in Other Criteria (Oxford University Press, 1972) 
In other words, I shall try to explain what I mean by “the public”7. 
Matisse’s schilderij ‘The Joy of Life’ Bonheur de Vivre (afbeelding03) uit 1905-6 werd bij 
eerste expositie zeer kritisch ontvangen en zeker niet als een nieuw meesterwerk 
beschouwd. Die kritiek kwam niet alleen van kunstliefhebbers, maar ook van collega-
kunstenaar en gerespecteerd modernist Paul Signac (1863 – 1935) die aan een vriend 
schreef: ‘Matisse seems to have gone tot he dogs’. Signac gedroeg zich op dat moment als 
lid van ‘het publiek’. Overigens was het diezelfde Paul Signac die nauwelijks een jaar eerder 
nog zijn bewondering voor Matisse uitsprak naar aanleiding van het schilderij ‘Luxe, Calme 
et Volupté’ (afbeelding04) uit 1904-5. In 1907 ziet Matisse Picasso’s schilderij ‘Les 
Demoiselles d’Avignon’ (afbeedling05) uit 1907 voor het eerst en reageert op zijn beurt als lid 
van Picasso’s ‘publiek’, met een totaal onbegrip. Waarbij Hal Foster trouwens opmerkt dat de 
schilderijen ‘The Joy of Life’ en ‘Les Demoiselles d’Avignon’ beiden eenzelfde thematiek 
hebben8, maar kennelijk is ook dat geen belemmering voor het onbegrip bij Matisse. 
Vergelijkbare reacties op werkelijk originele en nieuwe kunst zien we vaker, en zeker niet 
alleen bij kunstliefhebbers, maar ook bij critici en bij kunstenaars zoals beide voorbeelden 
hiervoor. Iets nieuws voelt soms ook als een vorm van verraad aan het oude.  
 
As to the "plight" here I mean simply the shock of discomfort, or the bewilderment or the 
anger or the boredom which some people always feel, and all people sometimes feel, when 
confronted with an unfamiliar new style9. 
Met ‘het publiek’ doelde Steinberg niet op een specifieke groep, maar op datgene wat een 
confrontatie met iets nieuws bij ons oproept, de shock, het ongemak. Het ongemak van ‘het 
publiek’ kent iedereen, kunstenaar, criticus of leek. Dit ongemak verdwijnt wanneer het 
nieuwe vertrouwd raakt, volgens Steinberg na zeven à tien jaar. Maar doemt opnieuw op bij 
iedere nieuwe stijl of stroming in de kunst en als gevoel of emotie behoort het dus als het 
ware bij iedere werkelijk nieuwe moderne kunst. De confrontatie met een nieuw kunstwerk 
kan ons terugwerpen op onszelf en ons het gevoel geven buitengesloten te worden. Toen 
George Braque (1882 – 1963) Picasso’s ‘bergbeklimmersmaatje’ bij de uitvinding van het 
Kubisme, het schilderij ‘Les Demoiselles d’Avignon’ voor het eerst zag voelde dat voor hem 
alsof hij zijn gewone menu inwisselde voor een menu van touw en parafine. Bij het 
beschouwen van werkelijk nieuwe kunst is sprake van een gevoel van verlies of zelfs 
verbanning en dit gevoel kan een collega-kunstenaar zelfs harder treffen dan een leek. Dit 
gevoel van verlies bij de beschouwer combineert Steinberg met het gevoel iets op te offeren 
bij de maker. In ‘The Joy of Life’ offert Matisse het genot op van de kijker naar de 
vreugdevolle naakte vrouwenfiguren die hij hier afbeeldde met een gebrekkige anatomie en 
zware contourlijnen. De kunst van het tekenen offert Matisse hierop waarmee de 
beschouwer het genot van het kijken verliest. Hiermee ontwikkeld Matisse echter wel een 
weergave van de realiteit als een staat van voortdurende verandering met nieuwe vormen en 
kleuren. Een manier van uitdrukken die op haar beurt kunstenaars als Kandinsky en Joan 
Miró (1893 – 1983) weer zou beïnvloeden. In het geval van de ‘The Joy of Life’ was het Leo 
Stein (1872 – 1947), de broer van Gertrude Stein, die als eerste vaststelde dat het offer van 
Matisse in dit schilderij zijn verlies als kijker waard was. Hij aanvaardde de nieuwe manier 
van kijken die hij anders niet gehad zou hebben en kocht het schilderij, de rest is 
geschiedenis.  
 
Volgens Steinberg is het modernisme een aaneenschakeling van avant-gardes, die vooral 
onze (westerse?) verslaving aan vernieuwing bevestigd. In een mooie vergelijking met de 

 
7 Steinberg, Other Criteria, 3. 
8 Foster e.a., Art since 1900, 84. 
9 Steinberg, Other Criteria, 7. 
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Bijbelse manna10, die uit de hemel neerdaalt en smaakt naar ieders wens en de moderne 
kunst die misschien ook voor iedereen anders smaakt en nog dezelfde dag gegeten moet 
worden. Het verzamelen ervan is een daad van vertrouwen. 
 
Wassily Kandinsky. 
Kandinsky leverde een belangrijke bijdrage aan de omwenteling in de Europese kunst aan 
het begin van de twintigste eeuw. De jaren vlak voor en tijdens de eerste wereldoorlog waren 
daarbij cruciaal. We kunnen het werk van Kandinsky beschouwen als ‘art for arts sake’ met 
een concentratie op de beeldende middelen kleur vorm en lijn en de twee dimensionaliteit 
van het kunstwerk. Clement Greenberg legt in zijn essay Avant-garde and Kitsch een 
verband tussen abstractie en het verschuiven van de aandacht voor het onderwerp in de 
kunst naar de aandacht voor het medium. Daarbij noemt hij Kandinsky met name11. 
Daarnaast speelt zelfonderzoek en zelfkritiek, zoals Greenberg die met verwijzing naar Kant 
omschrijft, zeker ook een rol. Kandinsky was een kunstenaar die zijn leven lang onderzoek 
deed, daarover publiceerde en ook lesgaf. Hij zocht de grenzen van de beeldende kunst op 
en verlegde deze. Alle kenmerken die Clement Greenberg aan het modernisme toekent zien 
we in het werk van Kandinsky wel terug. Voor Greenberg is, in navolging van Kant, het 
esthetisch oordeel objectief. Leo Steinberg onderscheidde hierbij twee houdingen in de 
kunstgeschiedenis. De eerste met vaste standaards en schema’s gebaseerd op een 
onfeilbare smaak en objectieve kwaliteit, de opvatting van Greenberg dus eigenlijk. De 
tweede met een uitstel van oordeel, zonder vaste criteria, bescheiden en met een subjectief 
waardeoordeel. Zelf koos Steinberg voor de tweede houding, waarbij empathie prevaleert 
boven formalisme. Dat is ook de manier om naar het werk van Kandinsky te kijken. Anders 
wordt het lastig om belangrijke invloeden in zijn werk zoals; muziek, volkskunst of de leer van 
de theosofie recht te doen. Bij deze tweede methode wordt het publiek in het diepe gegooid, 
waardoor een mentaal proces ingang wordt gezet. Publiek en critici zullen het bij het eerste 
zien van Kandinsky’s werk begin twintigste eeuw zeker last gehad hebben van wat Leo 
Steinberg ‘de schok’ en het ‘ongemak’ noemt. Steinberg bedoeld daarmee het zien van iets 
nieuws dat je even uit het lood slaat, waarvan je even niet weet hoe erop te reageren of mee 
om te gaan, iets dat je ontregelt. Zowel het publiek, critici maar ook kunstenaars kunnen hier 
last van hebben.  
Of we iets als een breuk met de traditie beschouwen lijkt af te hangen van onze criteria. 
Achten we die objectief en onfeilbaar zoals Greenberg dan kan alles dat daarvan afwijkt als 
een breuk worden beschouwd. Wanneer we onze criteria meer beschouwen als subjectief 
zoals Steinberg dan ontstaat ook binnen een traditie ruimte voor het accepteren van nieuwe 
invloeden.  
 
Kant ging uit van een zekere uniformiteit in ons esthetisch beoordelingsvermogen, waardoor 
we eenheid in de buitenwereld vinden en juist kunnen handelen. Greenberg ging hierop door 
en hanteerde een objectief esthetisch oordeel met een horizontale of lineaire kunstopvatting, 
waarbij de ene stroming logisch op de andere volgt. Bij een teleologische opvatting leidt dit 
zelfs tot een onvermijdelijk einddoel, voor Greenberg was dat het modernisme. In de 
opvatting van Steinberg wordt het modernisme voortbewogen door steeds nieuwe avant-
gardistische bewegingen. We kunnen de twee wel onderscheiden, maar niet van elkaar 
scheiden, er is een voortdurende wisselwerking. Naar de ideeën van Charles Baudelaire 
(1821 – 1867) in zijn essay Painter of Modern Life moet een kunstenaar altijd aansluiting 
zoeken bij zijn eigen tijd om tot een levende kunst te komen. Voor dit moment denk ik dat de 
ideeën van Steinberg het best toegerust zijn om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Soms 
lijkt het misschien alsof Kandinsky zich tegen het modernisme keert, echter in zijn werk 
wisselen avant-garde en modernisme elkaar telkens af. Op deze wijze was Kandinsky instaat 

 
10 In Exodus 16 wordt manna beschreven als een "fijn, schilferachtig laagje", dat bleef liggen toen de morgendauw optrok. "Het 
leek op korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als honingkoek." Het moest direct verzameld en dezelfde dag gegeten 
worden. Een dag later was het bedorven en vol wormen.  
 
11 Greenberg, Art and Culture Critical Essays, 5–7. 
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de nodige veranderingen te realiseren binnen een schilderkunstige traditie. Door 
voortdurende studie vond hij telkens een nieuwe stijl, eigenlijk op de manier zoals Steinberg 
dit beschrijft en blijft hij aansluiting vinden bij zijn eigen tijd.  
Zowel Greenberg als Steinberg zien het modernisme als onderdeel van de traditie. 
Greenberg zegt dit met zoveel woorden. Steenberg ziet het modernisme meer als een 
aaneenschakeling van avant-gardes, maar die worden al snel weer onderdeel van de 
traditie. 
 
Conclusie. 
De confrontatie met nieuwe kunst leidt ons naar een schemerzone zonder vaste waarden tot 
een vorm van zelfonderzoek. De hedendaagse kunst nodigt ons telkens uit om dat wat we 
kennen en koesteren los te laten, te verliezen, of op te offeren voor iets dat onbekend en 
onbemind is, een menu van touw en parafine. Wanneer kunst dan een spiegel van het leven 
mag zijn strekt het belang hiervan veel verder dan de beeldende kunst. Wanneer de 
gevoelens van ongemak die we ervaren bij nieuwe fysieke of mentale uitdagingen onze 
kennismaking of confrontatie met andere culturen of moeilijkheden die onze individuele 
draagkracht ver te boven gaan, worden we overvallen door vergelijkbare gevoelens van 
‘ongemak’ waarmee we telkens opnieuw moeten leren omgaan. Misschien buigen we ons 
wel telkens over dezelfde vraag: Hoe om te gaan met verandering. Naar tijd en plaats past 
daar telkens een ander antwoord op. Om onze problemen in kunst en leven op te lossen 
moeten we vooral niet doen wat de oude meesters deden, maar zoeken naar wat zij zochten, 
vrij naar Matsuo Bashō (1644 – 1694).  
 
Aan het eind vraag mij docent of ik nu mijn begin vraag; of wezenlijke veranderingen 
mogelijk zijn binnen een traditie of dat hiervoor een breuk met de traditie nodig is, naar eigen 
inzicht en voor de lezer voldoende heb beantwoord. Naar mijn menig wel. De beantwoording 
van deze vraag lijkt afhankelijk van het feit in hoeverre kunst instaat is aansluiting te blijven 
vinden bij de eigen tijd. In tijden van rust zullen veranderingen langs lijnen van geleidelijkheid 
verlopen. In tijden van onrust zal de kunst schoksgewijze veranderen. Italië onder de 
Borgia's had dertig jaar oorlog, terreur, moord en doodslag, maar produceerde Michelangelo, 
Leonardo da Vinci en de Renaissance. In Zwitserland hadden ze broederliefde; ze hadden 
500 jaar democratie en vrede – en wat was het resultaat? De koekoeksklok. Aldus een 
uitspraak, van Orson Welles (1915 – 1985) alias Harry Lime in de film The Third Man (1949). 
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Lijst met afbeeldingen: 
 
Afbeelding 01: 

 
Claude Monet, Stacks, End of Summer, (Meules, fin de l'été), 1891 olieverf op doek 60.5 x 
100.8 cm Musée d'Orsay, Paris, France. 
 
Afbeelding 02: 

 
Claude Monet, Water Lilies (Nymphéas) 1917-1919 olieverf op doek 100 x 200 cm Honolulu 
Museum of Art. 
 
 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Orsay
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris,_France
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Afbeelding 03: 

 
Henri Matisse, Bonheur de Vivre (Joy of Life), 1905-06, olieverf op doek 176.5  
x 240.7 cm The Barnes Foundation, Philadelphia. 
 
Afbeelding 04: 

 
Henri Matisse, Luxe, Calme et Volupté 1904 olieverf op doek 98.5 × 118.5 cm  
Musée d'Orsay, Paris, France. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
https://en.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Orsay
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris,_France
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Afbeelding 05: 

 
Les Demoiselles d'Avignon 1907 olieverf op doek 244 × 234 cm Museum of Modern Art New 
York City.  
 
 
 
 
 
 
 


