
 

Het verdwijnen van de lijst 

In de film Monuments for Malevich die Jeroen van der Poel maakte ter 

gelegenheid van de grote Malevich-tentoonstelling in het Stedelijk 

Museum in Amsterdam (2013) komen diverse kinderen uit een 

Russische schoolklas aan het woord. Het werk van Malevich is 

‘kosmisch’ zeggen ze, en veertienjarige jongens tonen half trots, half 

gegeneerd de ruimtelijke modellen die ze, geïnspireerd door de Meester, 

in elkaar hebben geknutseld. ‘En voor zover ik het begrijp,’ zegt een 

meisje van een jaar of tien over het Zwart vierkant, ‘kun je er, als je er 

goed naar kijkt, een mooi nieuw schilderij in zien.’ 

Het is dit jaar 99 jaar geleden dat Kazimir Malevich zijn Zwart vierkant 

voor het eerst toonde aan het publiek. De ‘0.10’-tentoonstelling in Sint-

Petersburg, toen nog Petrograd, zou geschiedenis maken. Malevich 

stelde er een daad, opgebouwd als een drietrapsraket. Allereerst toonde 

hij uitsluitend volledig abstracte werken. Ten tweede hing hij zijn Zwart 

vierkant op in de ‘gouden hoek’, in Russische huizen de plaats voor het 

belangrijkste icoon. En net als iconen hebben de schilderijen van 

Malevich geen lijst. Hij wilde dat kunstwerken veel meer zouden zijn dan 

alleen plaatjes om naar te kijken – kunst zou een integraal onderdeel 

moeten uitmaken van het dagelijks leven. De grens tussen het kunstwerk 

en de buitenwereld werd opgeheven en niet voor niets beperkte 

Malevich zich – net als vele kunstenaars van zijn generatie –niet tot 

uitsluitend schilderijen. Met ruimtelijke constructies, kleding, serviezen en 

theatervoorstellingen wilde hij de wereld betoveren. 

Het Zwart vierkant behoort niet tot de gemakkelijkste kunstwerken. 

Velen worden er door getroffen, anderen roepen uit: ‘Dit kan mijn kind 

ook!’, weer anderen zagen het als een politieke bedreiging. Juist die 



verschillende interpretaties horen bij de magie van dit schilderij. Zelf zie 

ik het Zwart vierkant als een symbool voor kunstwerken die onze wereld 

kunnen veranderen – ons kunnen helpen in het dagelijks leven, als je het 

zo wilt formuleren. Het bracht een onstuitbare beweging op gang van 

kunstenaars die ‘buiten de lijst traden’ en architecten die met hun werk 

op een ongewone manier ingrepen in de openbare ruimte. 

Neem nu het werk van de Poolse kunstenaar Edward Krasiński (1925–

2004). Met het beroemde scotch blue-tape beplakte hij zijn lijstloze 

schilderijen en de ruimte eromheen, waardoor hij zijn schilderijen een 

integraal onderdeel maakte van de ruimte waarin ze te zien waren. 

Hoewel het jaren geleden is dat ik zijn werk voor het eerst zag, herinner 

ik me nog goed wat een enorme indruk zijn installaties op me maakten. 

Zijn scotch blue was niet alleen buiten de lijst getreden, maar ook mijn 

verbeelding binnengedrongen. Nog lang trok dat karakteristieke blauw 

een spoor door mijn dagelijkse leven; het kwam overal terug – op 

verkeersborden, melkpakken, in het knipperende lichtje op het 

toetsenbord van mijn computer. 

Ik schrijf dit mini-essay overigens in het Keret House – alweer zo’n 

kunstwerk dat ingrijpt in het dagelijkse leven. Dit smalste ‘huis’ van 

Warschau, ontworpen door de Poolse architect Jakub Szczęsny, is 

gebouwd in een steeg tussen een torenflat uit de jaren zeventig en een 

vooroorlogs gebouw uit de jaren dertig. Op zijn smalst meet het Keret 

House 92 centimeter, op zijn breedst is het 1.20 meter. Szczęsny heeft 

er een historische plek voor gekozen: we bevinden ons in het voormalige 

getto. Vlak naast deze plek werd in de Tweede Wereldoorlog een houten 

voetgangersbrug gebouwd die het ‘grote’ en het ‘kleine’ getto met elkaar 

verbond. Met zijn installatie – vanwege de afmetingen mag het officieel 

geen ‘woning’ heten – wilde Szczęsny een antwoord geven op de vraag 

of je een lege plek kunt opvullen in een wijk waar de geschiedenis zo 



veel gaten heeft geslagen. En dat roept weer vragen op bij omwonenden 

en voorbijgangers die aanbellen om het Keret House van binnen te 

bekijken. Dat heeft in de korte tijd dat ik hier woon al tot een aantal 

bijzondere gesprekken geleid. En om te zien dat dit ongewone gebruik 

van de openbare ruimte heeft geresulteerd in nieuwe inzichten bij de 

kunstenaars die deze plek tijdelijk mochten bewonen, daarvoor hoef je 

alleen maar even te googelen op ‘Vimeo’ en ‘Keret House’. 

En zo heeft het Zwart vierkant, althans in mijn beleving, een 

cirkelbeweging in gang gezet. Soms gebeurt dat letterlijk – door een 

installatie als het Keret House – en soms in onze verbeelding. De lijst 

verdween, het schilderij kon buiten de lijst treden, kunst kon 

binnendringen in ons dagelijks leven, de openbare ruimte manipuleren, 

onze fantasie in gang zetten, net zoals ooit bij Malevich gebeurd moet 

zijn toen hij het Zwart vierkant creëerde. ‘Helpt’ dit soort kunst ‘anderen’ 

in het dagelijks leven? Ik weet het niet zeker, want zelf ben ik de ‘ander’ 

niet. Maar mij kan het betoveren, altijd weer en iedere dag opnieuw. 

 


