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Umberto Boccioni. States of Mind II: The Farewells 1911 (tweede serie) Olieverf op doek  

70.5 x 96.2 cm. Museum of Modern Art, New York 1. 
 
Een triptiek van ‘drie kleine schilderijtjes2’  
 
Onderzoeksvraag: 
Biedt de historiografie van Umberto Boccioni’s ‘tripiek’ States of Mind (1911) 
aanknopingspunten om vast te stellen wat een geschikte kunsthistorische methode zou 
kunnen zijn om controversiële kunst zoals het futurisme te bespreken. (In de afbeeldingenlijst 
aan het eind van deze paper zijn beide series van drie schilderijen opgenomen.) 
 
Methode. 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt eerst een korte introductie gegeven van 
Umberto Boccioni (1882 – 1916) en zijn oeuvre. Daarna wordt aan de hand van het werk van 
drie auteurs inzicht gegeven in de historiografie van beide series States of Mind. Bij de 
conclusie wordt ook een voorstel voor nader onderzoek gedaan en wordt hors concours  
kort ingegaan op twee vragen die in de cursus zijdelings aan de orde kwamen, maar niet 
onbelangrijk zijn.  

 
1 Barr en Soby, Twentieth-Century Italian Art, 8.  
In 1949 wanneer Alfred Barr Jr. (zie p.3) zijn boek Twentieth Century Italian Art publiceerde bevond dit 
schilderij zich nog in de collectie van Donna Benedetta Marinetti. Tijdens zijn studiereis door Italië was 
Barr kennelijk ook opzoek naar mogelijkheden de collectie van ‘zijn’ museum het Museum of Modern 
Art in New York verder uit te breiden.  
2 Coen, Umberto Boccioni, 121. Mede-futurist Carlo Carrà (1881 – 1966) was bijzonder kritisch over 
de nieuwe schilderijen van Boccioni en omschreef deze ‘triptiek’ als ‘drie kleine schilderijtjes’. 
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Introductie Umberto Boccioni en zijn oeuvre. 
Umberto Boccioni werd in 1882 in Reggio Calabria (Zuid-Italië) geboren en verhuisde in 
1898 naar Rome. Een futurist avant la lettre, wil Boccioni ook dan al alle madonna’s uit de 
kerken en musea in Rome het liefst in de Tiber gooien. Tegelijkertijd blijkt uit zijn 
schetsboeken dat hij het werk van Jacopo Carucci Pontormo (1494 – 1557) Peter Paul 
Rubens (1577 – 1640) en Leonardo da Vinci (1452 - 1519) bestudeerde. Ook in zijn latere 
(futuristische) werken zijn veel kunsthistorische invloeden aanwijsbaar. Eind 1909 of begin 
1910 ontmoet Boccioni, Filippo Tommaso Emilio Marinetti (1876 – 1944) die toen net, op 20 
februari 1909, het eerste futuristische manifest, Manifest van het Futurisme in de Franse 
krant Le Figaro had gepubliceerd. Behalve in de literatuur wilde Marinetti het futurisme graag 
uitbreiden naar andere kunstvormen zoals beeldende kunst, muziek, theater, dans, cinema 
en architectuur, maar ook naar politiek, wiskunde en zelfs kookkunst. In februari 1910 
verscheen het door Boccioni geschreven Manifesto of the futurist painters en twee maanden 
later, in april 1910, het Technical manifesto of futurist painting. Let wel, er was toen nog niet 
één futuristisch schilderij gemaakt. Het eerste schilderij waarin Boccioni de ideeën uit deze 
twee manifesten uitwerkte, is The City Rises uit 1910. De schilderijen die de futuristen in 
1910 maakten sloten nog weinig aan bij het manifest van April 1910. De beeldtaal was die 
van het symbolisme en de art nouveau en de techniek die van het divisionisme.  
 
Het ontstaan3 en de ontwikkeling van het futurisme zien we het best terug in twee 
tentoonstellingen, gehouden in minder dan een jaar tijd. De kunstwerken in de eerste 
tentoonstelling, de Esposizione di Mostra d’Arte Libra, gehouden in Milaan in mei 1911 zijn 
nog volledig in een divisionistische stijl. De Italiaanse schrijver en schilder, Ardengo Soffici 
(1879 – 1964), die eerder in Parijs had kennis gemaakt met het kubisme publiceerde een 
vernietigende kritiek in La Voce4. Deze negatieve kritiek leidde tot een door Marinetti 
gesponseerde studiereis naar Parijs. Doel was de futuristische kunstenaars te laten 
kennismaken met het kubisme. Deze kennismaking maakte grote indruk op Boccioni. Na dit 
bezoek aan Parijs veranderden zijn doeken, de ruimte werd gefragmenteerd, de vormen 
overlappen en er ontstaan diagonale lijnen. Aan het divisionisme van de kleur, wordt het 
‘divisionisme’ van de vorm toegevoegd. Op de tentoonstelling daarna Les Peintres Futuristes 
Italiens bij Galerie Bernheim-Jeune in februari 1912, presenteren de futuristen voor het eerst 
de samenvoeging van het divisionisme en het kubisme5. Op de expositie in Milaan toonde 
Boccioni de eerste versie van de drie schilderijen States of Mind I (afbeelding 1, 2 en 3) dan 
nog volledig divisionistisch en expressionistisch van opzet. In Parijs toonde hij de nieuwe 
serie States of Mind II (afbeelding 4, 5 en 6) met de kubistische invloeden.  
 
Historiografie. 
Over het futurisme en zeker over Umberto Boccioni is veel gepubliceerd. Toch was lang niet 
bij alle auteurs te achterhalen wat hun uitgangspunten geweest zijn bij het schrijven en aan 
welke historische scholen zij zich verwant voelden. Kortom het raamwerk bij de verschillende 
interpretaties miste nogal eens. Daarom ook ontbreken een aantal belangrijke auteurs over 
Boccioni en het futurisme in dit overzicht. In deze paper worden de volgende auteurs 
behandeld Robert Longhi, Alfred Barr Jr. en Rosalind Krauss.  
 
Robert Longhi (The futurist painters 1914) 
Roberto Longhi (1890 – 1970) was een Italiaanse kunsthistoricus en curator, die onderzoek 
heeft gedaan naar onder anderen Caravaggio (1571 – 1610) en Piero della Francesca (1412 

 
3 Het is lastig om vast te stellen wanneer het futurisme als beweging in de beeldende kunst precies 
begon. Hun manifesten schreven de futuristen namelijk al voordat er een (futuristisch) schilderij 
gemaakt was.  
4 La Voce (de stem) was een Italiaans literair tijdschrift dat tussen 1908 en 1916 in Florence 
gepubliceerd werd.  
5 Sherman, ‘Institution versus Individuality’, 1–3. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1577
https://nl.wikipedia.org/wiki/1640
https://nl.wikipedia.org/wiki/1452
https://nl.wikipedia.org/wiki/1519
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1909
https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://nl.wikipedia.org/wiki/1879
https://nl.wikipedia.org/wiki/1964
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– 1492). Ondanks, of misschien wel dankzij, zijn specialisme in de klassieke kunst herkende 
Longhi al in 1913 het belang van het kubisme en futurisme in de beeldende kunst. Longhi 
was beïnvloed door de ideeën van Heinrich Wölfflin (1864 – 1945) en met name diens 
Renaissance and Baroque (1888). Hierin beargumenteerde Wölfflin dat het verschil tussen 
de Renaissance en de Barok bepaald wordt door het gebruik van gesloten en open/ 
dynamische vormen6. Longhi trekt deze vergelijking door naar het onderscheid tussen 
kubisme en futurisme. Daarbij ging hij, in de voetsporen van Wölfflin strikt formalistisch te 
werk. Daardoor kon hij voorbijgaan aan het rookgordijn en de veelal ronkende taal van de 
futuristische manifesten. In Longhi’s vergelijking gaat ook het kubisme uit van gesloten 
vormen, die door het futurisme worden opengebroken. In zijn analyse geeft Longhi een 
kwalificatie van het futurisme als superieur aan het kubisme. Een bevinding die we volgens 
Laura Cecchini moeten plaatsen binnen de toen actuele discussie tussen het primaat van de 
Latijnse (Zuid-Europese) versus de Germaanse (Noord-Europese) kunst7. Ook de relatie met 
de ‘Italiaanse’ identiteit lijkt hier van belang. Italië was pas sinds 1870 een eenheidsstaat.  
 
Alfred Barr Jr. (Twentieth Century Italian Art 1949) 
Alfred Barr Jr. (1902 – 1981) was een Amerikaanse kunsthistoricus en de eerste directeur 
van het Museum of Modern Art in New York. In deze functie combineerde Barr het 
formalisme van Wölfflin met de ideeën over het connaisseurschap van bijvoorbeeld Bernard 
Berenson (1865 – 1959). Barr gebruikte deze aanpak met name om het Amerikaanse 
publiek vertrouwd te maken met de moderne (Europese) kunst van de eerste helft van de 
twintigste eeuw. Daarvoor gebruikte hij de formalistische methode van het vergelijken van 
kunstwerken in combinatie met het connaisseurschap. Zoals hij dit geleerd had van zijn 
leraren op Princeton University; Charles Rufus Morey en Frank Jewett Mather8. De 
kunstgeschiedenis van Barr was een kunstgeschiedenis van grote individuen en hun werk. 
Hun kunst zou de ‘smaak’ van de gehele samenleving beïnvloeden. Een opvatting waarmee 
hij een grote afstand nam van Wölfflin die juist op zoek was naar een kunstgeschiedenis 
‘zonder namen’. Wölfflin was opzoek naar de karakteristieke stijl van iedere periode. Stijl 
overstijgt het individuele van de kunstenaar. Idealiter zou dit leiden tot een 
kunstgeschiedenis ‘zonder namen’, wat echter juist inging tegen de ideeën van het 
connaisseurschap. Ernst Gombrich (1909 – 2001) maakte daarbij de kanttekening dat deze 
indeling van de kunstgeschiedenis in stijlen grotendeels voortkwam uit Wölfflins eigen 
opvattingen en systeem en niet de objectiviteit had die deze methode suggereerde9. Later 
gebruikte Clement Greenberg (1909 – 1994) de methode van Wölfflin om aan te tonen dat 
de moderne Amerikaanse kunst de ware erfgename was van de Parijse avant-garde. In zijn 
aanpak benadrukt Greenberg sterk de autonomie van de kunst en de kunstenaars waarmee 
hij terugkeerde naar het l'art pour l'art of Art for art's sake idee over beeldende kunst. Iets dat 
we bij Barr ook al zien maar wat eigenlijk tegengesteld is aan het formalisme van Wölfflin. In 
zijn vergelijking van de twee series van States of Mind ziet Barr de volwassenwording van 
het futurisme in een uitdrukking van subjectieve gevoelens en de sensatie van beweging 
(flux, snelheid)10. 
 
Rosalind Krauss (Passages in Modern Sculpture 1977) 
Rosalind Krauss (1941) is een Amerikaanse kunsthistoricus die bekend is geworden door 
haar kennis van de twintigste-eeuwse moderne kunst. Zij tracht deze historisch, theoretisch 
en formeel te duiden. In haar boek Passages in Modern Sculpture (1977) gaat ze in op de 
aard van de futuristische manifesten. Deze manifesten breken, aldus Krauss, met de 
‘objectieve’ teksten van bijvoorbeeld Wilhelm Worringer (1881 – 1965) als voorbeeld noemt 

 
6 Cecchini, ‘Baroque Futurism’, 29. 
7 Ibid., 29–30. 
8 Platt, ‘Modernism, Formalism, and Politics’, 285. 
9 Hatt en Klonk, Art History, 92. 
10 Barr en Soby, Twentieth-Century Italian Art, 9. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_W%C3%B6lfflin
https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Modern_Art


4 
 

ze diens Abstraction and Empathy (1907)11. De futuristen wilden met hun manifesten zélf 
impact hebben. Overigens zijn de teksten van Worringer en zijn collega kunsthistoricus 
Wölfflin niet altijd zo objectief. Ze gaan uit van een Duitse stijl die in het nationale (volks-) 
karakter reflecteerde. Later is dit uitgangspunt door de nazi’s misbruikt in hun opvattingen 
over (gedegenereerde) kunst. Wölfflin en Worringer zijn beiden schatplichtig aan de ideeën 
van Georg Wilhelm Friedrich Hegel, (1770 – 1831) en zijn ideeën over de ‘Weltgeist’ 
(wereldgeest/absolute geest) die zich in de loop van de geschiedenis ‘verwezenlijkt’. 
Tegelijkertijd verdedigde Worringer het ontstaan van de abstracte kunst, ideeën waar hij dan 
de eveneens formalistische kunsthistoricus Alois Riegl (1858 – 1905) weer volgde. De 
abstracte kunst werd juist door de nazi’s als gedegenereerde kunst aangemerkt. In haar 
analyse van een kunstwerk volgt Krauss gedeeltelijk de formele benadering van Wölfflin. 
Volgens Wölfflin is de voorstelling niet het belangrijkste, maar moet er via een vergelijking 
gezocht worden naar de betekenis van het kunstwerk. Krauss gaat hierin nog een stap 
verder door het kunstwerk uit zijn culturele context te lichten, waardoor een kunstwerk 
meerdere betekenissen kan hebben. De systematic play of difference zoals zij dit zelf 
noemt12. In deze zoektocht naar betekenissen is de vergelijking van kunstwerken voor 
Krauss belangrijk. Het werk van Boccioni vergelijkt ze dan ook voortdurend met dat van 
tijdgenoten als Picasso, Malevich, Tatlin en Gabo. Vergelijkingen die overigens niet zoveel 
verschillen van de vergelijkingen die Barr al in de expositie en catalogus Cubism and 
Abstract Art in 1936 maakte. 
 
Conclusie. 
Kijkend naar de hiervoor besproken historiografie zien we dat alle drie de auteurs, zij het op 
verschillende wijze, gebruik maken van de formalistische kunstgeschiedenis, die zich richt op 
de uiterlijke verschijningsvorm in de kunst. Hierbij wordt met name gebruik gemaakt van de 
ideeën van Heinrich Wölfflin. Het formalisme is wellicht ook bij uitstek een geschikte methode 
om controversiële kunst zoals het futurisme te bespreken. Indachtig de waarschuwing van 
Gombrich dat er geen objectieve of waardevrije methoden bestaan. Het zou interessant zijn 
het verband tussen de futuristische manifesten en de futuristische kunst nader te 
onderzoeken. Er lijkt namelijk een hemelsbreed verschil te bestaan tussen wat de futuristen 
zeiden en wat ze deden.  
 
Hors concours.  
Tot slot formuleer ik graag nog een kort antwoord op de vraag die Martijn in de werkgroep 
stelde: Welk soort kunsthistoricus zou ik zelf willen zijn? 
Voor mij is E.H Gombrich een inspirerend voorbeeld en dan met name in de wijze waarin hij 
kunstenaar en kunstwerk tracht te koppelen aan tijd en cultuur. Volgens hem zijn grote 
kaders en theorieën ficties. Een belangrijke aanvulling daarbij is, voor mij de aandacht voor 
postkoloniale en gender-kunsttheorieën. Wat dit laatste betreft: De futuristen waren in hun 
manifesten vaak ‘vrouwonvriendelijk’. In het werk van Boccioni zien we dit niet terug. In 
tegendeel hij heeft juist een aantal zeer ‘gevoelige’ portretten van zijn moeder, vrouw en 
zuster geschilderd. Dit laat onverlet dat hij de manifesten wel medeondertekende en soms 
medeauteur was. Dat ik bij de kunsthistorici alleen Rosalind Krauss ter sprake breng is mijn 
tekortkoming. Ook kunsthistorici als Ester Coen, Laura Mattioli Rossi (1950) en Marta Braun 
hebben over het futurisme en Boccioni gepubliceerd. Hun werk was echter binnen het bestek 
van dit paper voor mij niet historiografisch te duiden. Specifiek over de tweede serie States 
of Mind laat Coen prachtig zien hoe de waardering van dit werk door de tijd is gegroeid van 
‘navolging van het kubisme’ in 1912 tot ‘minor masterpiece’ in 196813. Maar dan hebben we 
het over de receptiegeschiedenis, de wijze waarop het kunstwerk is ontvangen, begrepen en 
gewaardeerd. Niet meer over de achterliggende agenda’s van de auteurs, iets waar Coen 
ook verder niet op in gaat.  

 
11 Krauss, Passages in Modern Sculpture, 41. 
12 Hatt en Klonk, Art History, 208. 
13 Coen, Umberto Boccioni, 120–22. 
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Afbeeldingenlijst: 

 
Afbeelding 1: Umberto Boccioni. States of Mind I: The Farewells 1911 (eerste serie) 
Olieverf op doek 71 x 96 cm. Museo del Novecento, Milan 

 
Afbeelding 2: Umberto Boccioni. States of Mind II: Those Who Go 1911 (eerste serie) 
Olieverf op doek 71 x 95.5 cm. Museo del Novecento, Milan 
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Afbeelding 3: Umberto Boccioni. States of Mind III: Those Who Stay 1911 (eerste serie) 
Olieverf op doek 71 x 96 cm. Museo del Novecento, Milan 

 
Afbeelding 4: Umberto Boccioni. States of Mind I: The Farewells 1911 (tweede serie) 
Olieverf op doek 70.5 x 96.2 cm. Museum of Modern Art, New York 



7 
 

 
Afbeelding 5: Umberto Boccioni. States of Mind II: Those Who Go 1911 (tweede serie) 
Olieverf op doek 70.8 x 95.9 cm. Museum of Modern Art, New York 

 
Afbeelding 6: Umberto Boccioni. States of Mind III: Those Who Stay 1911 (tweede serie) 
Olieverf op doek 70.8 x 95.9 cm. Museum of Modern Art, New York 
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