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‘Disques de Newton’, 1911-12,  
olieverf op doek, 100 x 73,7 cm,  
Philadel phia, Philadelphia 
Museum of Art (The Louise  
and Walter Arensberg  
Collec tion, 1950)

Visioenen
van

kleur en
ruimte
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rantišek Kupka (1871-1957), geboren in 
Bohemen, het huidige Tsjechië, werd zijn 
leven lang gedreven door een existentiële 
zoektocht. Hij was radicaal in zijn kunst 
en schuwde het experiment niet. In elke 
stad waar hij woonde, zoog hij als een 
spons invloeden in zich op. De reikwijdte 
van zijn oeuvre loopt van mystiek en fol-
klore, toen hij in Praag de kunstacademie 
bezocht, via symbolisme (Wenen) naar 
fauvisme, expressionisme en abstractie 
(Parijs). 
In Parijs, waar hij van 1896 tot aan zijn 
dood in 1957 woonde, zou hij zich aan de 
meeste vernieuwingen wagen. Beweging, 
kleur en muziek waren belangrijke  
elementen in de kunst van deze eigen-
gereide, spirituele persoonlijkheid. Kupka 
hield er een bijzondere levensstijl op na. 
Hij was vegetariër en stond erom bekend 

Op de vernieuwende schilderijen van 
František Kupka heersen kleur en beweging. 
Net als zijn collega’s Kandinsky, Malevitsj en 

Mondriaan streefde hij naar een hogere  
werkelijkheid. Waarom is hij niet zo bekend?  

DOOR NANDA JANSSEN 

F

‘Amorpha, fugue 
à deux couleurs’, 
1912, olieverf op 
doek, 211 x 220 cm, 
Praag, Nationaal 
Museum

dagelijks ‘luchtbaden’ te nemen, naakt; 
een louterende manier om zijn kosmische 
plek in de natuur te bevestigen.
Tijdens zijn jonge jaren werd Kupka door 
de Boheemse zadelmaker bij wie hij in de 
leer was, geïntroduceerd bij een esoteri-
sche sekte en woonde er spiritualistische 
sessies bij. Kupka bleek er talent voor te 
hebben, werd een spiritistisch medium en 
zou dat zijn hele leven blijven, waarmee hij 
incidenteel in zijn onderhoud voorzag. 
Voor deze Centraal-Europese ziener zal 
het contrast met Parijs, waar het positi-
visme een stevige voet aan de grond had, 
groot zijn geweest. Zijn hang naar het 
metafysische weerhield Kupka er echter 
niet van zich aan de wetenschap te wijden. 
In Parijs verdiepte de schilder zich in 
mechanica, optica, scheikunde, biologie, 
fysiologie, neurologie en astronomie. 
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‘L’Eau (La Baigneuse)’,  
1906-09, olieverf op doek, 

63 x 80 cm, Parijs, 
Centre Pompidou

(gift van Eugénie Kupka, 1963) 

Tevens werkte Kupka in het biologielab 
aan de Sorbonne waar hij ook fysiologie
lezingen volgde. 
Hij vond dat wetenschap niet alleen bij
droeg aan intellectuele vooruitgang maar 
ook aan de kunst. Wanneer fysiologie en 
biologie verplichte kost voor iedere kun
stenaar zouden worden, zou dit hen hel
pen “de ketenen van traditie van zich af te 
werpen en hun afhankelijkheid van con
venties en stereotypen te beëindigen”. Het 
schilderij L’Eau (La Baigneuse) (1906
09), dat tijdens zijn leven nooit geëxpo
seerd is, toont zijn verhouding tot de rea
liteit in die vroege jaren. De kunstenaar 
zet in dit schilderij zijn wetenschappelijke 
kennis over water, lichtval, breking van 
licht en optische illusies naar zijn hand. De 
weergave van het water staat in de traditie 
van het realisme, maar kan tegelijk als 
voorbode gezien worden van de abstracte 
ontwikkelingen die weldra zouden volgen.

DANSENDE VORMEN
Niet lang daarna zou Kupka als een van de 
eersten met de weergave van de zichtbare 
wereld breken. Dat kwam niet zomaar uit 
de lucht vallen, maar was onlosmakelijk 
verbonden met zijn spirituele kunstopvat
ting. De natuur is er niet voor de kunste
naar om na te schilderen, de natuur is zijn 
model voor het doorgronden van de uni
versele kosmische orde. De verborgen 
wetten van deze realiteit zijn aanwezig in 
alle verschijningsvormen van de natuur 
inclusief de mens. “De mens is de natuur 
die bewust is van zichzelf ”, luidde Kupka’s 
favoriete citaat van de Franse denker en 
anarchist Élisée Reclus (18301905). 
Terwijl de visie van de kunstenaar of de 
interpretatie van de universele orde sub
jectief kan zijn, moet het medium objectief 
zijn. De kunstenaar moet een repertoire 
van vormen en kleuren uitvinden die een 
universele werkelijkheid oproepen. In 
schilderijen als Le Premier Pas (ca. 1909) 
en Printemps Cosmique (191314), die 
geïnspireerd lijken te zijn op astronomie 
en stofwisselingsprocessen, probeert 
Kupka zich te verbinden met een hogere 
realiteit die zich aan het oog onttrekt. In 
een brief aan zijn goede vriend, de kunst
criticus Arthur Roessler, berichtte hij over 
een visioen (1897): “Gisteren beleefde ik 
een staat van gespleten bewustzijn waarin 

‘Le Mec’, 1910, 
olieverf op doek,  

104 x 68 cm, Parijs,  
Centre Pompidou
(gift van Eugénie  

Kupka, 1963) 
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het leek alsof ik de aarde van buitenaf 
bekeek. Ik was in een grote lege ruimte en 
zag de planeten langzaam draaien. Daarna 
was het moeilijk terug te keren naar de 
alledaagse dingen uit het dagelijks 
leven…”. Dit illustreert Kupka’s verlangen 
deel te worden van het kosmische geheel. 
Kupka’s filosofie vertoont verwantschap 
met die van zijn tijdgenoot Wassily 
Kandinsky en diens essay Über das Geis-
tige in der Kunst (1912). 
De Salon d’Automne van 1912 markeert 
een historische gebeurtenis. Voor het 
eerst werden twee volledig nietfigura
tieve schilderijen aan het Parijse publiek 
getoond: Kupka’s Amorpha, fugue à deux 
couleurs en Amorpha, chromatique 
chaude. Hierin vertaalt de schilder tijd en 
beweging naar het platte vlak door een 
beeldtaal van pure vormen die lijken te 
dansen. Abstractie was Kupka’s alternatief 
voor het kubisme. Het publiek was gecho
queerd. Dichter en kunstcriticus Guil
laume Apollinaire daarentegen lanceerde 
de volgende dag, mede geïnspireerd door 
Kupka’s doeken, de term orphisme. Kupka, 
die zichzelf met geen enkele kunststro
ming associeerde, had hier weinig mee op. 

MUYBRIDGE
Alhoewel het motief van blauwe en rode in 
elkaar grijpende vormen geïnspireerd was 
door de natuur. legt de subtitel ‘fuga’ een 
relatie met muziek. Kupka beschouwde 
muziek als een nonfiguratieve kunstvorm 
en vond dat schilderkunst net als muziek 
de potentie heeft om haar betekenis enkel 
in kleur, vorm en lijn over te brengen. 
Tegenover de New York Times verklaarde 
hij in 1913: “Ik beweeg me tussen zien en 
horen en ik kan een fuga in kleur uitvoeren 
zoals Bach dat heeft gedaan in muziek”. 
Elders vertelde hij over zijn Amorpha’s dat 
“de geluiden evolueren als echte fysieke 
entiteiten, zich verstrengelen, komen en 
gaan”. Kupka geloofde in constante veran
dering: niets staat stil, alles is in bewe
ging. Die interesse in beweging werd 
mogelijk gevoed door de technologische 
mogelijkheden van die tijd zoals de praxi
noscoop van Reynaud, een apparaat om 
naar bewegende beelden te kijken, en de 
chrono of stopmotionfilms van Marey 
en Muybridge. Toen Kupka in de lente van 
1896 in Parijs arriveerde, waren de cine
matografische ontwikkelingen op hun 

‘Autre construction 
n°II’, 1951-52, olieverf 
op doek, 99 x 80 cm, 
New York, Guggen-
heim Museum  
(legaat: Andrée  
Martinel, 1993)

hoogtepunt. In de Parijse theaters, in het 
bijzonder die rond Montmartre waar 
Kupka vanaf 1900 woonde tot hij in 1906 
verhuisde naar de Parijse voorstad 
Puteaux, werden allerlei shows gegeven 
die reikten van de eenvoudige magische 
lantaarns tot vernuftige projecties.

FLITSEN
Kleur, een andere bouwsteen in Kupka’s 
oeuvre, trad rond 1906 steeds meer als 
een zelfstandige eenheid in zijn werk op. 
Het zelfportret La Gamme Jaune (ca. 
1907) is een eerste poging om zich tot 
kleurtheorie te verhouden. Het neo
impressionisme en het symbolisme, Van 
Gogh en Gauguin, schilders die Kupka 
indertijd bewonderde, hebben hun sporen 
nagelaten in dit met gele en oranje schake
ringen opgebouwde doek. 
Rond 1910 begon Kupka kleurwielen te 
ontwikkelen. Dit leidde onder meer tot het 

Arnoud Odding, 
directeur Rijksmuseum Twenthe
“Over dertig jaar is het museum 
een uitgewoond instituut. Alleen 
de grootste musea met de hoog-
ste marketingbudgetten kunnen 
de moordende concurrentie aan 

om de dan al jaren krimpende 
bezoekersaantallen te blijven 

trekken. Ténzij het museum zich 
opnieuw uitvindt als inspirerende 
vrijplaats, voor hoog en laag, oud 
en jong, nieuwsgierig en creatief.”

Mels Crouwel, architect
“Omdat om ons heen alles 

digitaal en virtueel wordt, neemt 
de behoefte toe om in een  

museum originelen te zien. Hope-
lijk is over 30 jaar de rage voorbij 

om kunst in oude industriële 
gebouwen te tonen. Voor de rest 
is de toekomst onvoorspelbaar.”
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schilderij Disques de Newton (1911-12), 
naar de zeventiende-eeuwse natuurkun-
dige Isaac Newton die ontdekte dat zon-
licht uit een spectrum van zeven kleuren 
bestaat. De stralende compositie van 
Kupka bestaat uit cirkelvormige banden 
die zinderen van kleur, alsof je tegen de 
zon in hebt gekeken of in je ogen hebt 
gewreven. Dit schilderij loopt vooruit op 
de verschillende ‘disques’ die tijdgenoot 
Robert Delaunay kort daarna zou starten. 
Aan een schilderij als Amorpha is ook te 
zien dat Kupka geïnteresseerd raakt in de 
verschillende ‘snelheden’ van bijvoorbeeld 
blauw en rood, twee kleuren waarvan hij in 
1912 het gedrag beschreef. “Doordat blauw 
de indruk geeft in zichzelf te keren, passen 
rechtlijnige, dunne en langwerpige vor-
men hier goed bij, terwijl de exuberantie 
van vermiljoen en oranjegeel zich het best 
vertaalt in zachte en afgeronde vormen. 
Hun expansieve kracht doet contouren 
overlopen in oplichtende rotaties.” 
De kleur, die zijn representatieve karakter 
behoudt in de eerste Parijse portretten, 
wordt een drager van fysieke en fysiologi-
sche emoties, vervolgens het instrument 
van dynamiek, om uiteindelijk het schil-

derij te vereenvoudigen door het onder-
werp te elimineren en alleen te heersen. 
Kupka onderzocht ook de waarneming van 
kleur in verschillende gemoedstoestan-
den, bijvoorbeeld onder invloed van alco-
hol, nicotine, cafeïne en vasten. Dat leidde 
tot visioenen waarin kleur zich soms mani-
festeerde als flitsen of ge kleurde vlekken. 

REPLICA’S
Het is gissen waarom de erkenning voor 
Kupka pas zo laat op gang kwam, terwijl 
zijn schilderijen regelmatig een nieuwe 
tendens in de kunst aankondigden. Mis-
schien was het voor kunsthistorici moei-
lijk deze kunstenaar in te delen bij een 
bepaalde stroming, omdat Kupka zoveel 
ontwikkelingen doorliep en bovendien 
niet lineair. Zijn oeuvre is eerder een cycli-
sche ontwikkeling van een aantal funda-
mentele thema’s. Wat ook niet hielp, is dat 
de kunstenaar zijn werk slecht archi-
veerde door dezelfde titels aan meerdere 
schilderijen en tekeningen te geven, door 
replica’s van zijn eigen werk te maken en 
door, vooral in depressieve perioden, 
werk te vernietigen. Op enkele uitzonde-
ringen na, zoals de presentatie van drie 
van zijn schilderijen op de tentoonstelling 
‘Cubism and Abstract Art’ in het New 
Yorkse Moma (1936) kwam algemene 
erkenning pas in de jaren vijftig op gang. 
Om zijn vijfenzeventigste verjaardag te 
vieren, wijdde de Tsjechische staat een 
groot retrospectief aan Kupka en ver-
guldde die met de aankoop van ruim twin-
tig werken. Een jaar voor zijn dood, in 
1956, verwierf het Moma een aantal 
belangrijke doeken, waarna de kunstenaar 
het museum een grote schenking deed. 
Kupka was een ‘loner’ die zijn eigen weg 
ging. “Ik ken de Parijse volgelingen van 
Picasso, de kubisten, persoonlijk. Ik moe-
dig hun bezoeken niet aan en ik bezoek ze 
ook niet. Ik leef als een kluizenaar.... bos-
sen en weiden om me heen, en ik zie veel 
dingen in een klein stukje gras, veel meer 
dan in een tentoonstelling.” (1913)

Nanda Janssen is tentoonstellingsmaker en 
schrijver en woont in Parijs

‘Kupka’, 21 maart t/m 30 juli, Grand Palais 
(entree Square Jean Perrin); do t/m ma 
10-20, wo 10-10; toegang € 14,00;  
catalogus € 49,00 (eigen uitgave);  
grandpalais.fr

‘La Gamme jaune’, 1907, 
olieverf op doek, 79 x 79 cm, 
Parijs, Centre Pompidou (gift  
van Eugénie Kupka, 1963) 
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Johan Idema, cultureel  
ondernemer

“Dan presenteert het kunst - 
mu seum niet alleen, maar het 

bemiddelt ook tussen kunstwerk 
en publiek. Dat is althans mijn 

hoop. Enkel tonen zal niet meer 
voldoen. Kunst zal dan  

geserveerd moeten worden met 
verhalen, meningen en inter-

pretaties om het publiek  
te kunnen blijven raken.” 

Mariana Castillo Deball,  
kunstenaar

“Het museum van de toekomst 
biedt een meeslepende ervaring, 

gebaseerd op de belofte van  
stilte. In het dagelijks leven 

omringd door overweldigende 
visuele en geluidsprikkels, biedt 

het museum meditatiezalen waar 
bezoekers leegte kunnen ervaren. 

(…)”  
(Uit online artikel ‘What is the Future of the 
Museum?’, frieze.com, 25 november 2015)

nandajanssen
New Stamp



Kupka onderzocht  
de waarneming van kleur 

onder invloed van  
alcohol, nicotine, 

 cafeïne en vasten.  


