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Er valt een wereld te
winnen met lichtheid
RECENSIE�TENTOONSTELLING�Met twintig topwerken van de
lichtvoetige Alexander Calder is het onmogelijk om deze winter
chagrijnig rond te lopen in de Rotterdamse Kunsthal.
Door�onze�medewerker�Lucette�ter�Borg
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D
enk aan alles wat ve-
derlicht is: visgraten,
houtjes, grassprieten,
muizenbotjes, herfst-
bladeren en paarden-
bloempluizen. Be-

denk vervolgens een perfect even-
wicht tussen al die vederlichte din-
gen. Aan dunne metalen draden
dwarrelt alles in de lucht, beweegt
op de wind, tekent vormen in de
ruimte, vormen die soms piepklein,
maar soms ook reusachtig zijn.

Er is maar één kunstenaar die zo
verbonden is met lichtheid – met de
magie van niets dat iets schitterends
wordt, van grapjes over afmeting,
vorm, materiaal en het tarten van
zwaartekracht – als de Amerikaanse
kunstenaar Alexander Calder. Gebo-
ren op de rand van de negentiende
en de twintigste eeuw en gestorven
in 1976, is hij de eerste kunstenaar
die het beeld van zijn sokkel haalt, er
lichtvoetige mobiles van maakt en
primaire kleuren toevoegt. De aan-
doenlijke vogels en vissen, de cir-
cusfiguren, honden en poppetjes die
hij als jongetje en jongeman maakt
van ijzerdraad, gevonden schroot en
stronken hout, laat hij varen als hij
in 1930 kennismaakt in Parijs met
Piet Mondriaan. Die kennismaking
omschrijft Calder als een bliksemin-
slag. Hij begint abstracte mobiles te
maken en stabiles, zoals zijn vriend
Marcel Duchamp zijn staande, vaak
monumentale beelden noemt.

Op de tentoonstelling Calder Now
in de Rotterdamse Kunsthal, is het
onmogelijk om chagrijnig rond te lo-
pen. Want wat een vrijmoedigheid
stralen de twintig werken van Calder
uit, die zijn samengebracht door de
Calder Foundation in New York. En
met die vrijmoedigheid – waarvan je
je beseft dat ze nog kón in de eerste
helft van de twintigste eeuw omdat
alles nog nieuw gemaakt kon wor-
den – overvalt je ook een zekere me-
lancholie. Wat was er nog veel toe-
komst te winnen.

Lastig te overtreffen
In 2012 organiseerde Doede Harde-
man van het Kunstmuseum in Den
Haag een lastig te overtreffen, nage-
noeg compleet overzicht van Calders
werk. De huidige tentoonstelling
Calder Now kan daar niet aan tippen,
maar dat ligt niet aan het werk van
Calder. De twintig werken geven een
goed overzicht van het werk van de
luchtkunstenaar, ontstaan in de laat-
ste veertig jaar van zijn leven. Daar-
bij krijgen de werken – b ro o d n o d i g
bij Calder – lekker veel ruimte.

Zo komt de nog steeds geweldige,
grote én verfijnde mobile D escending
Spine s (1956) perfect tot haar recht.
Twee zwart geverfde metalen cirkels
(één van het formaat soeplepel, de
ander paplepel) vormen het contra-
gewicht van sierlijke metalen sprie-
ten, draden en knoopjes.

Ook niet overbekende werken zijn
aanwezig, waaronder een slungelig
knalrood beeld Sphere Pierces by Cy-
linde rs (1939) en – het vroegste beeld
op de tentoonstelling – een moto-
risch aangedreven maquette voor de
Wereldtentoonstelling van 1939 in
New York. Helaas mag je het mo-
tortje van de maquette niet bedie-
nen, waardoor de staande, abstracte
en fel geschilderde halve cirkels, de
van oud metaal opengeknipte spi-
raal en het rode met gele vierkant,
stokstijf staan. Vanaf 1964, op het

grote Calder-retrospectief in het
Guggenheim in New York, is het
aanraken van zijn mobiles en beel-
den taboe. De kunstenaar was het
geduw en getrek aan zijn werk beu.
Zijn werk mag er dan wel speels uit-
zien, speelgoed is het niet. Daar-
voor zijn de onderdelen te fragiel.

Ver vreemdend
De reden dat Calder Now niet over-
tuigt, en zelfs een beetje vervreem-
dend is, is de selectie van de heden-
daagse kunstenaars door de Oos-
tenrijkse gastcuratoren Dieter
Buchhart en Anna Karina Hofbauer.
Het tweetal heeft zo’n beetje alle
criteria die in de beeldende kunst
gelden, toegepast op het werk van
Calder. En zo wordt Calder ‘p e r fo r -
m a n c e’ als de Japanse Aki Sasamo-
to een performance doet met schui-
vende wandpanelen. Zo valt Calder
in de categorie ‘geluid en weten-
s c h a p’ bij een lawaaierige keuze
voor de Duitse Carsten Nicolai, ter-
wijl Nicolai juist de subtiliteit van
Calder mist. Zo hoort Calder ook bij
‘vergeten technieken’ en staat er
van Simone Leigh – de Amerikaanse
inzending voor de Biennale van Ve-
netië komend jaar – een weliswaar
schitterende keramische en zout
geglazuurde buste (Titi, 2021),
maar met Calder heeft dit politieke
werk weinig relatie.

Van de kunstenaars van wie je
meteen denkt ‘ha, die klopt’, is er
bovendien soms zwak gekozen. De
Zwitserse Roman Signer bijvoor-
beeld, experimenteert zijn leven
lang al met vallen, door het ijs zak-
ken, met waterkracht en ontploffin-
gen. Maar in de Kunsthal is hij aan-
wezig met een grote, verbogen or-
gelpijp die over een schraag staat
geknakt, en een wit overhemd aan
een ballon. Dat is mager voor een
kunstenaar die zoveel verwant-
schap heeft met Calder.

Er zijn twee kunstenaars die er
wel in slagen om iets van de magie
van Calder over te brengen. Dat is
de Braziliaan Ernesto Neto, die een
ruimte goudgeel vult met reusach-
tige soort van olifantpoten van pan-
tystof. De voeten van de pilaren zijn
gevuld met sterk geurende kruidna-
gel, safraan en komijn. It Happens
When the Body is Anatomy of Time
(2000) is groots én efemeer, zoals
de mobiles van Calder dat zijn.

Ook de Poolse Monika Sosnows-
ka demonstreert een geloofwaardi-
ge verwantschap met Calder. Sos-
nowska toont drie reusachtige han-
gende, abstracte beelden. Gate 2, 3
en 4 heeft ze in 2014 in de Calder-
residentie in het Franse Saché ont-
wikkeld. Het zijn beelden die eruit-
zien alsof een kolchoz-tractor over
fabriekspoorten, speeltuinen, bus-
hokjes en ander Oostblok-straat-
meubilair is gereden. Bij Sosnowska
zijn de verfrommelde resten in een
strak, knallend gekleurd jasje gesto-
ken en opgehangen aan het pla-
fond. Daar rusten ze, als overblijfse-
len van een totalitair systeem, licht-
voetig, grimmig maar ook hoopvol.
Hun deuren, kieren, scheuren staan
open naar een toekomst waarvan
nog veel te verwachten is.

Birthday�Cake (1956)�van�Alexander�Calder.

Beeldende kunst

Calder�Now –met�werk�van�o.a.
Alexander�Calder,�Monika�Sosnows-
ka,�Simone�Leigh�en�Ernesto�Neto.
T/m�29�mei�2022�te�zien�in�Ku�n�s�t�h�a�l�,
Rotterdam.�Catalogus:�€39,9�9
*#3It�Happens�When�the�Body�is�Anatomy�of�Time (2000)�van�Ernesto�Neto,�National�Galleries�of�Scotland.
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