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‘Daddy’, 1972, filmstill

‘Saint Sébastien (Portrait 
of my Lover)’, 1961, 

gemengde techniek,  
Hannover, Sprengel 

Museum

Geliefd bij het grote 
publiek, maar door de 
officiële kunstgeschied-
schrijving niet helemaal 
serieus genomen, dat is 
het lot van Niki de Saint 
Phalle. door Nanda Janssen

De vrolijke, kolossale Nana’s van 
Niki de Saint Phalle (1930-2002) 
zijn wereldberoemd. Ze toveren bij 
menigeen een glimlach op het 
gezicht. Maar veel kunstkenners 
worden er niet warm of koud van. 
Misschien komt het omdat deze fel-
gekleurde vrouwenfiguren decen-
nialang steeds opnieuw gemaakt 
werden. Of de Nana nu een bloe-
metjesbikini draagt of een streep-
jesbadpak, of ze nu op haar linker-
been zwiert of tuimelt in de lucht, 
of ze nu zwart is of wit, wat maakt 
het uit? Maar het oeuvre van De 
Saint Phalle omvat veel meer dan 
deze dansende giganten. Haar hele 
leven vocht De Saint Phalle voor 
erkenning. Een van de problemen 
schuilt in het feit dat een belangrijk 
deel van haar oeuvre onderbelicht 
is. Museum Schunck* in Heerlen 
springt met deze overzichtsten-
toonstelling voor haar in de bres.
In het buitenland worden nog 
regelmatig retrospectieven aan De 
Saint Phalle gewijd, in Nederland 
vond haar laatste solotentoonstel-
ling plaats in 1976 in Museum Boij-
mans. In de jaren zestig exposeerde 
ze echter verschillende keren in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam. 
Juist het werk uit die periode is 
ongelooflijk spannend omdat het 
de bakens verzet. Neem bijvoor-
beeld Portrait of my Lover uit 1961. 
Toen haar vriend voortdurend op 

haar zenuwen werkte, spijkerde ze 
zijn overhemd en stropdas op een 
paneel, liet er verf overheen drui-
pen, plaatste een dartboard op de 
plek van zijn hoofd en wierp er pij-
len naar. Met veel humor bekriti-
seerde Niki de Saint Phalle de man-
vrouwverhouding en nam en pas-
sant beroemde mannelijke colle-
ga’s als Jasper Johns (dartboard) 
en Jackson Pollock (‘drippings’) op 
de hak. Conform de tijdgeest – pop 
art ontkiemde – assembleerde ze 
alledaagse voorwerpen tot kunst-
werken waarbij ze onorthodoxe 
beeldende oplossingen aandroeg. 
De bewieroking van het kunstob-
ject in musea inspireerde ook De 
Saint Phalle tot de ‘ontheiliging’ 
ervan. Het publiek mocht hier let-
terlijk zijn (dart)pijlen op het kunst-
werk richten. Niet voor niets ver-
wijst een deel van de volledige titel 
van het werk, Saint Sébastien, naar 
de heilige die door pijlen door-
boord aan zijn einde kwam. Van 
passieve beschouwer werd het 
publiek deelnemer. Dit element 
keert op verschillende manieren 
steeds terug in haar werk.

tableaux tirs
Rond diezelfde tijd schaft De Saint 
Phalle een geweer aan. Terwijl ik 
de zwart-witfoto’s bekijk van 12 
februari 1961 proef ik de opwin-
ding die in de lucht hing. Een klein 
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‘Californian Diary 
(Black is Different)’, 
1994, zeefdruk, 
80 x 120 cm, Luik, 
MAMAC

‘Big Lady’, 
1968-92-95, 
gemengde techniek, 
247 x 157 x 80 cm
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Willem Sandberg en Niki 
de Saint Phalle op de ten-

toonstelling ‘Dylaby’, 
Amsterdam, Stedelijk 

Museum, 1962 (fotograaf 
onbekend) 

‘Giardino dei Tarocchi’ 
(Tarottuin), Garavicchio, 

Italië, 1977 e.v. (alle wer-
ken, tenzij anders ver-

meld: © Niki Charitable 
Art Foundation))

gezelschap, onder wie Pierre Restany, Jean 
Tinguely en Daniel Spoerri, is uitgenodigd 
om op witte gipsen panelen te schieten. 
Niki haalt als eerste de trekker over. De 
kogels laten de gekleurde verf die op of 
onder het gips verstopt zat over het paneel 
vloeien. De destructie van het kunstwerk 
valt samen met de geboorte ervan. Deze 
gewelddadige, creatieve daad is te inter-
preteren als kritiek op het heersende  
idioom van action painting. De kogels ver-
vangen de bijna mythisch geworden arm-
bewegingen van de (mannelijke, Ameri-
kaanse) schilder. Criticus Restany nodigt 
haar nog diezelfde middag uit zich aan te 
sluiten bij de Nouveaux Réalistes, de  
Franse tegenhanger van pop art waarvan  
Tinguely en Spoerri al deel uitmaakten.

keurslijf
In het licht van haar privé-leven, krijgen 
deze schietschilderijen, tableaux tirs of kort-
weg tirs, meer psychologische betekenis. 
Drie jaar na Niki’s geboorte verhuisde het 
Franse aristocratische gezin naar New 
York. De zomers brachten ze vaak door in 
Frankrijk. Niki trouwde op achttienjarige 
leeftijd, verhuisde naar Parijs en kreeg twee 
kinderen. Ze deed kortom precies wat van 
haar verwacht werd. Maar het leven ver-
stikte haar en een zenuwinzinking deed 
haar in het ziekenhuis belanden. Zonder 
enige kunstopleiding schilderde ze zich uit 
deze depressie, brak met haar gezin en 
startte een artistieke carrière. Van meet af 
aan vormt haar eigen leven de voedingsbo-
dem voor haar werk. Wanneer je opnieuw 
naar de tirs kijkt, zie je een jonge vrouw die 
zich ontworstelt aan haar aristocratische 
achtergrond waarin strenge gedragsregels 
de vrouw in een keurslijf dwingen. Dan zie 
je een elfjarig meisje dat afrekent met haar 
vader die incest pleegde en een dochter 
die wraak neemt op haar moeder die  
meende dat de kleine Niki haar man had 
verleid. De kogels zetten een grote streep 
onder haar verleden. Het zou niet bij deze 
ene schietperformance blijven, Stockholm, 
New York, Los Angeles, Berlijn, Milaan en 
Amsterdam volgden. Al schietend op alles 
wat haar dwars zat, de aristocratie, de 
maatschappij, de politiek en het patriar-
chaat, veroverde ze de kunstwereld, tot ze 
in 1963 al haar frustratie en had bekoeld.
Bij deze performances droeg De Saint  
Phalle een witte ‘catsuit’ met zwarte laar-
zen, die haar vrouwelijke schoonheid bena-
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drukten. Al vanaf het begin van haar car-
rière onderzocht ze de positie van de vrouw 
en daarmee ook haar eigen rol. Levens-
grote poppen in de gedaante van moeder, 
hoer en bruid bereidden de weg voor de 
Nana (Franse spreektaal voor ‘meid’). Deze 
oermoeder of godin vormde de belicha-
ming van Niki’s eigen herwonnen vrijheid, 
vrouwelijkheid en kracht. Destijds riepen 
de Nana’s een andere reactie op dan tegen-
woordig. In 1965 stond het feminisme nog 
in de kinderschoenen. Ook al straalden de 
bonte Nana’s vreugde en vrijheid uit, ze 
werden vaak ervaren als eng en bedrei-
gend. Het publiek wist er aanvankelijk geen 
raad mee. Het grote formaat en de over-
dreven vrouwe lijke vormen, pronte bor-
sten en billen, zullen daaraan bijgedragen 
hebben. Voor het Moderna Museet in 
Stockholm bouwde De Saint Phalle, samen 
met Tinguely en Per Olof Ultvedt, in 1966 
een reusachtige Nana. Hon (Zweeds voor 
‘zij’) was 26 meter lang, 10 meter breed en 
6 meter hoog. In deze ‘kathedraal’ waren 
allerlei functies ondergebracht die losjes en 
op humoristische wijze verwezen naar het 
archetype van de vrouw. In de rechterborst 
was bijvoorbeeld een melkbar te vinden, in 
de linker een planetarium en in één van de 
armen draaide de eerste film van Greta 
Garbo. De vagina vormde de toegangs-
poort tot deze Nana in barenshouding. 
Ruim 100.000 bezoekers zouden Hon betre-
den. Een jaar later toonde ze in het Amster-
damse Stedelijk Museum haar eerste monu-
mentale Nana Maison.
Aanvankelijk circuleerden de Nana’s uit-
sluitend in galeries en musea, maar al 
snel verrezen ze ook buiten op plei-
nen en verschenen er opblaas-
bare versies voor kinderen. Zo 
maakte ze haar werk beschik-
baar voor een groter publiek. 
Het irriteerde haar dat  

dezelfde aristocratie waaraan ze zich ont-
worsteld had, haar werk kocht en het op 
die manier uit het zicht verdween. 

beeldenpark
In 1955 bezocht De Saint Phalle Parc Güell 
in Barcelona. Dit fantasierijke stadspark vol 
mozaïeken van Antoni Gaudí zou haar 
nooit meer loslaten. Ze droomde van een 
eigen park, ook om te bewijzen dat een 
vrouw tot een dergelijke grootse onderne-
ming in staat is. Haar droom werd werke-
lijkheid toen ze in 1979 een stuk land in 
Toscane verwierf. In de loop van twintig 
jaar verrezen in de Giardino dei Tarocchi 
(Tarottuin) tweeëntwintig met mozaïek 
bedekte figuren gebaseerd op tarotkaarten. 
Het leven is als een tarotspel, je weet nooit 
welke kaart je trekt: de duivel, de keizerin, 
het rad van fortuin, de kluizenaar of de 
gehangene. Ook een andere wens werd 
vervuld, de sculpturen kregen de schaal 
van gebouwen. Eindelijk kon ze in haar 
kunst wonen. Bij dit avontuur werd ze  
gesteund door haar geliefde, collega en 
rivaal, de Zwit ser Tinguely. Hij ontwierp 
ook enkele onderdelen in het park. Om de 
vijf miljoen dollar kostende onderneming te 
financieren, startte De Saint Phalle een aan-
tal commerciële activiteiten. Ze lanceerde 
een eigen parfum, ontwierp sieraden en 
beschilderde een vliegtuig van sigarettenfa-
brikant Peter Stuyvesant. Bij de opening 
van haar magnum opus in 1998 waren haar 
longen aangetast door de gif tige dampen 
van haar favoriete materiaal polyester en 
haar handen verkrampt door artritis.

Niki de Saint Phalles levensverhaal heeft 
alles in zich voor een intrigerende film: haar 
aristocratische achtergrond, het drama van 
haar jeugd, haar schoonheid – ze sierde al 
op jonge leeftijd de covers van Life en 
Vogue – en haar bijzondere relatie met  
Tinguely. Dit fascinerende koppel, ze wer-
den wel de Bonnie & Clyde van de kunst 
genoemd, hield er een kosmopolitische 
levensstijl op na met huizen in Parijs, San 
Diego en andere steden. Heeft haar leven 
haar kunst overschaduwd? Zeg maar het 
‘Frida Kahlo-syndroom’? Het blijft gissen 
waarom ze ondanks een veelomvattend, 
rijk oeuvre altijd een buitenstaander is 
gebleven. Misschien doordat ze autodidact 
en vrouw was in een mannenwereld. Of is 
haar werk te toegankelijk en te commerci-
eel? Zeker, lang niet al haar werk heeft het 
niveau van de tirs. De periode 1955-65 is 
veruit het interessantst, ze vernieuwde zich 
voortdurend en liep voor de troepen uit. 
Haar latere werk heeft een meer decoratief 
karakter en is conceptueel arm. Desalniet-
temin is het hoog tijd dat De Saint Phalle 
wordt bijgezet in de kunstgeschiedenis.

Nanda Janssen is onafhankelijk tentoonstel-
lingsmaker en tekstschrijver
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