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Newtoniaanse wereldbeeld wankelde op zijn grondvesten, de ratio bleek ineens

feilbaar en alle wetenschappelijke kennis relatief. Zelfs de wiskunde, het

onneembaar geachte bastion van de wetenschap, moest een knieval doen. Een van

de baanbrekende werken uit die tijd was Wetenschap en hypothesen van de Franse

mathematicus Henri Poincaré (1854-1912). Geen enkele wiskundige wet, zo

betoogde hij, is meer waar dan een andere, het is de heersende conventie die

bepaalt welke wet (tijdelijk) de voorkeur krijgt (Poincaré 1902).

Het was ook voor de kunst een fase van ongekende vernieuwingsdrang die zich op

alle denkbare terreinen openbaarde: de literatuur, de schilderkunst, de muziek en de

architectuur. Volgens kunsthistoricus Edward Fry zal men op een dag moeten

erkennen dat we hier te maken hebben gehad met een van de gouden tijdperken

van de westerse cultuur.

Een lijst van alle grote namen die toen voor het eerst van zich deden spreken,

bewijst de uniciteit van deze epoche. Thomas Mann, Marcel Proust, Gertrude Stein,

Walter Gropius, Igor Strawinsky, Henri Bergson, Albert Einstein, Sigmund Freud,

Edmund Husserl, Henri Matisse en Pablo Picasso vormden gezamenlijk één groot

debutantenbal van genieën en eeuwbepalende figuren. Terugkijkend was het de

bloeitijd van een eeuw die misschien te vroeg piekte en na een euforische start

cultureel gezien nooit meer tot zichzelf kwam. 

In het hart van de alomvattende, ‘modernistische’ revolutie onderscheidden zich

twee disciplines – de schilderkunst en de fysica – waarvan de omwenteling nog een

graad ingrijpender was en ver – tot op heden – strekkende gevolgen had. Kijkend

naar de filosofisch-theoretische basis van deze vernieuwingen is er sprake van een in

het oog springende parallel. In beide gevallen worden het ruimteconcept en het

tijdsbegrip geherdefinieerd, visueel in de schilderijen van de kubisten en theore-

tisch-fysisch in het werk van Bergson en Einstein. In de schilderkunst werd de kiem

gelegd voor een nieuwe, revolutionaire beeldtaal, de vernieuwingen in de fysica

betekenden het einde van de klassieke Newtoniaanse mechanica.

De scheppende evolutie Parijs, 1907: dit zijn de tijd-ruimtelijke coördinaten die het

ontstaan van het kubisme markeren. De 26-jarige Picasso woont en werkt op dat

moment in de huurkazerne ‘Bateau-Lavoir’ (letterlijk de Wasserij-Boot) in

Montmartre. Na twee jaar zwoegen voltooit hij zijn eerste meesterwerk, Les

Demoiselles d’Avignon. Volgens Robert Hughes heeft ‘geen enkel schilderij ooit zo’n

snelle verandering in de kunstgeschiedenis ingeluid’. Tussen 1907 en 1914 bekeerden

vrijwel alle in de Franse hoofdstad woonachtige schilders zich tot de stijl die zich

kenmerkte door ‘een zekere tweedimensionaliteit, een opdeling van de

voorstellingen in geometrische vlakken en een samensmelting van figuur of object

met de omgeving’.

Picasso en zijn kompaan van het eerste uur, Georges Braque, exposeerden aanvan-

kelijk amper. De groep die in 1911 bij de beruchte (zaal 41-)expositie in de Parijse

Salon des Indépendants onder de noemer kubisten naar voren trad, bestond uit

Gleizes, Metzinger, Le Fauconnier, Léger en Delaunay. Hun kubistische benadering

wordt door henzelf en door de meeste kunsthistorici gelinkt aan het filosofische

werk van de Franse denker Henri Bergson (1859-1941). 

Zelden zal het werk van een wetenschapper of denker zo onvoorwaardelijk geab-
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krijgtIs wetenschap intrinsiek verwant aan kunst? Het is een prangende vraag die me al

bezighoudt sinds ik voor het eerst kennismaakte met het werk van de Spaanse filo-

soof José Ortega y Gasset (1881-1955). In het essay ‘Geloven en denken’ schrijft hij:

‘Men kan de mens onmogelijk doorgronden als men niet inziet dat de wiskunde uit

dezelfde wortel ontspruit als de poëzie, namelijk uit de gave der verbeelding’

(Ortega y Gasset 1934).

Ondergedompeld in het raadselachtige bestaan, door Gasset ‘een primair en pre-

intellectueel raadsel’ genoemd, zoekt de mens onafgebroken naar antwoorden en

oplossingen. Het ultieme instrument dat hem hiertoe ter beschikking staat is zijn

intellect, waarvan de verbeelding het belangrijkste onderdeel vormt. Hiermee

‘creëert’ de mens zowel de religie, de moraal en de politiek, als de wiskunde en de

poëzie. Deze creaties vormen een denkbeeldig geheel, want het zijn ideeën en geen

realiteiten. Eenmaal ‘bedacht’ worden ze volgens Gasset vervolgens getoetst aan de

werkelijkheid en pas geldig verklaard wanneer ze zo veel mogelijk met de realiteit in

overeenstemming lijken. In feite een op Kant voortbouwende denkwijze die een

middenpositie inneemt tussen empirisme en rationalisme.

Net als de kunst teert de wetenschap in Gassets visie op (theoretische) modellen

en (artistieke) schetsen die de werkelijkheid slechts bij benadering weergeven maar

er strikt gesproken nooit volledig identiek aan zijn. De driehoek komt in de realiteit

niet voor, net zomin als het Hamletpersonage. 

Gasset formuleerde een uitdagend en prikkelend standpunt dat tot op heden

weinig aanhangers kent en zich ook lastig laat toetsen. Maar aan het begin van de

vorige eeuw gonsde het van de ideeën, ontdekkingen en discussies die zijn these

lijken te bekrachtigen.

De belle époque Wanneer we voor de afwisseling eens gewoon aannemen dat de

twintigste eeuw precies op tijd begon, namelijk in 1900, dan blijkt de beginfase van

deze verguisde eeuw vitaler en inspirerender te zijn geweest dan weinigen zich nu

nog zullen realiseren. Tijdens de belle époque was er een overvloed aan anti

rationalistische, anti positivistische en anti materialistische tendensen: het

82 Wetenschappers zijn net kunstenaars

De kruisbestuiving tussen filosofie, wetenschap en kunst beleefde

een historisch hoogtepunt in de periode 1900-1914. De kubisten

citeerden Bergson en tijdens de soirées van Gertrude Stein werd

Einsteins vierde dimensie bediscussieerd. Een uitzonderlijke generatie

die de fundamentele correlatie tussen kunst en wetenschap

blootlegde.
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‘Het is algemeen bekend
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toonaangevende

tendensen in de

mentaliteit van een

tijdperk te begrijpen en

te beschrijven,

onnauwkeurig zijn’

(Kolakowski)

vermeldt wel dat Bergsons filosofie vaak geassocieerd wordt met ‘de drama’s van

Maeterlinck, de muziek van Debussy, de symbolistische poëzie en de romans van

Proust’. De manier waarop Kolakowski vervolgens nogal omslachtig worstelt met de

onloochenbare associaties tussen Bergson en de kunstenaars van zijn tijd, is illustra-

tief voor de scepsis van veel hedendaagse denkers en historici. ‘Het is algemeen

bekend’, aldus Kolakowski, ‘dat alle pogingen om de toonaangevende tendensen in

de mentaliteit van een tijdperk te begrijpen en te beschrijven, onnauwkeurig zijn.’

Een uitspraak die hij meteen weer afzwakt wanneer hij schrijft: ‘Ze zijn evenwel niet

nutteloos en niet noodzakelijk willekeurig.’

De relativiteitstheorie Albert Einstein (1879-1955) en Pablo Picasso (1881-1973)

waren generatiegenoten, maar ze hebben elkaar bij mijn weten nooit in levenden

lijve ontmoet. Dat Picasso ook maar een letter over de relativiteitstheorie heeft

gelezen lijkt me uitgesloten, al schijnt hij er op de Parijse soirées van zijn vriendin

Gertrude Stein wel uitvoerig over gesproken te hebben. Het kan bijna niet anders

dan dat Einstein ooit ergens een schilderij of op z'n minst een reproductie van

Picasso gezien heeft, waarschijnlijk zonder het op zijn artistieke merites te kunnen

waarderen.

Een mogelijk conceptuele overeenkomst tussen Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon

en Einsteins relativiteitstheorie wordt aangestipt in het artikel ‘The space-time

concept in the work of Picasso’ van Paul M. Laporte. Hierin beargumenteert deze

kunsthistoricus dat Picasso de werkelijkheid zag als een diversiteit aan objecten die

met verschillende snelheden en in verschillende richtingen door de ruimte

bewegen. Les Demoiselles was volgens Laporte exemplarisch voor dit concept, dat in

latere werken bleef terugkeren (Laporte 1948).

Picasso had, in tegenstelling tot de groep kubisten rond Gleizes, weinig op met de

aan Bergsons levensfilosofie gerelateerde, vitalistische ritmen, associatieve beelden

en epische thema’s. Zijn kubisme was formalistisch van aard en spitste zich vanaf

1910 toe op een radicaal-nieuwe benadering van vorm en ruimte. Van alle kubisten is

hij degene die de visueel-artistieke component van synchroniciteit het meest

nadrukkelijk in zijn kunst heeft opgezocht en gerealiseerd. Bewust of onbewust

streefde hij er constant naar om meerdere gezichtspunten en tijdsmomenten te

laten samenvloeien in één en dezelfde beeldcompositie.

In 1905, toen Picasso op het punt stond de eerste schetsen voor Les Demoiselles

d’Avignon op papier te zetten, publiceerde de toen 26-jarige, nog volslagen onbekende

Albert Einstein zijn eerste twee artikelen over de (speciale) relativiteitstheorie. Deze

toont in hoofdzaak aan dat er sprake is van een elementaire verbinding tussen tijd en

ruimte, die in een vierdimensionaal continuüm samenvloeien. Hij formuleert tevens

een synchronisatiemethode die alle gezichtspunten bij elkaar kan voegen om het als

geheel sluitend te krijgen. Hoewel we ieder afzonderlijk de dingen in het heelal op een

verschillende manier en op verschillende tijdstippen waarnemen, is een omvattende,

zelfs exacte conclusie volgens Einstein wel mogelijk. 

Beide revoluties samenvoegend wordt aannemelijk dat Picasso’s beeldcompositie

en Einsteins gedachteconstructie uitingen zijn van één en dezelfde basisidee.

Picasso had geen wetenschappelijke pretenties, maar Einstein was zich wel bewust

van het ‘fictieve’ karakter van de theoretische basis van iedere theorie. Hij noemde

‘Het leven van het

universum is een creatief

proces waarbij iets

nieuws en dus

onvoorspelbaars elk

ogenblik te voorschijn

komt’ (Bergson)

sorbeerd en getransformeerd zijn door kunstenaars als Bergsons boek L’évolution

créatrice (De scheppende evolutie). Het verscheen – het kan geen toeval zijn – in

1907 en maakte hem in één klap wereldberoemd. ‘In de ogen van de ontwikkelde

bevolking van Europa was hij duidelijk de filosoof, de intellectuele vertegenwoor-

diger par excellence van zijn tijd’, schrijft de Poolse cultuurfilosoof Leszek

Kolakowski, in zijn opmerkelijke Bergsonmonografie (Kolakowski 1985).

Bergsons inzichten golden als de meest geciteerde verwoordingen van de heer-

sende, modernistische Zeitgeist, aangehangen door kunstenaars die zich afzetten

tegen de deterministische en utilitaristische dogma’s van het negentiende-eeuwse

denken. Volgens Kolakowski is Bergsons filosofie in één enkele gedachte samen te

vatten: ‘de tijd is reëel’, door Bergson met de term ‘durée’ uitgedrukt. Wat hij

hiermee precies bedoelde is veel lastiger samen te vatten, en zeker niet in één

enkele zin. Een van de gevolgtrekkingen eruit die de kubisten aansprak was dat ‘het

leven van het universum een creatief proces is waarbij iets nieuws en dus onvoor-

spelbaars elk ogenblik te voorschijn komt’. Invloedrijk was ook Bergsons nadruk op

de intuïtie, als een ander vermogen – naast het verstand – om tot kennis te geraken.

In het kader van filosofische, psychologische en sociaal-wetenschappelijke vraag-

stukken achtte hij een intuïtieve benadering zelfs superieur aan een rationele.

Jean Gleizes en Albert Metzinger, de schrijvers van Du cubisme, het eerste boek

over het kubisme, hebben de schatplichtigheid van de kubisten aan Bergson gepro-

pageerd en gekoesterd. Ze formuleerden als eersten de idee dat een kubistisch

schilderij niet alleen beweging impliceert, maar daarnaast ook durée verbeeldt. Als

ludiek statement van hun met de filosoof gedeelde verzet tegen de abstracte tijds-

opvatting van de oude fysica schilderden kubisten niet zelden een klok ergens in een

bovenhoek.

L’Abondance Van de eerste lichting kubisten was met name Henri le Fauconnier

een Bergsoniaan in hart en nieren. De ideeën over de evolutionaire samenhang en

continuïteit van het leven, die Bergson in L’évolution creatrice uitwerkte, inspireerden

hem tot een eigenzinnig kubisme, ook wel ‘fysiek kubisme’ genoemd. Meer

gedreven door een synthetisch ideaal dan door het meerpuntsperspectief van zijn

kubistische collega’s combineerde hij verschillende thema’s en landschappelijke

elementen in één compositie. Geheel volgens het kubistische idioom bouwde hij de

voorstelling wel op uit gelijkvormige kubusstructuren. 

Zijn hoofdwerk L’Abondance (De overvloed) uit 1910 was het belangrijkste en

invloedrijkste kubistische schilderij van dat moment. Het schilderij beeldt een vrou-

welijk naakt met kind uit, die zich beiden in een arcadisch landschap bevinden.

Boven haar hoofd draagt de moederfiguur een mand met fruit, terwijl het kind

appels vasthoudt. Het is een allegorische voorstelling die vruchtbaarheid en herge-

boorte symboliseert, thema’s die aansloten bij Bergsons ‘durée’-principe, want het

beeld van een moeder met kind kon volgens hem een intens bewustzijn oproepen.

Bergson was een volstrekt origineel denker, die geen rechtstreekse voorlopers

kende, maar ook geen school maakte. De intellectuele kerncentrale waar hij op

aangesloten was, was dezelfde moeilijk duidbare, ‘onpersoonlijke, spirituele ruimte’

(Kolakowski) waar ook de kunstenaars uit die tijd hun creatieve energie uit putten.

Kolakowski legt vreemd genoeg geen enkel verband met het kubisme, hij
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wetenschappelijke begrippen en wetten ‘vrije scheppingen van de menselijke geest

die niet eenduidig door de reële werkelijkheid bepaald zijn’. De door wetenschap-

pers bedachte coördinatenstelsels en bewegingstoestanden waren volgens hem

abstracties die in de natuur niet voorkwamen.

De voortschrijdende eeuw Bergsons rol in de opstand tegen de rede wordt

tegenwoordig door vrijwel alle na hem komende filosofen gemarginaliseerd.

Bertrand Russell gaat in zijn befaamde werk History of Western Philosophy zelfs zo ver

om het ‘durée’-concept als volstrekt irrationeel te diskwalificeren. Zonder de

volgens hem vooral praktische functie van de ratio te willen ontkennen, stelde

Bergson echter dat het in de eerste plaats de intuïtie is die aan de basis staat van

nieuwe, creatieve inzichten in de wetenschap en de kunst. Hij verleidde en

overtuigde daarmee de intellectuelen, de schrijvers, de dichters en de kubisten

onder zijn tijdgenoten, maar zijn gedachtegoed bleek uiteindelijk niet bestand

tegen de grillige nukken van de voortschrijdende eeuw. Na zijn dood in 1941 raakte

Bergson vrijwel volledig in de vergetelheid, al schijnen jonge Franse

filosofiestudenten hem nog volop te (moeten) lezen.

Einsteins opvattingen leefden wel voort. Ze stonden aan de basis van de atoom-

theorie en kwantummechanica en veranderden het aanzien van de werkelijkheid

ingrijpend. De morele en esthetische implicaties van een uit zijn theorie af te leiden

perspectivistisch wereldbeeld drongen (nog) niet door tot het culturele en intellec-

tuele krachtenveld.

Anno 2004 torent de ratio nog altijd hoog en cultureel-maatschappelijk ver

verheven boven de kunst. En eigenlijk eindigde de vorige eeuw dan ook in 1914. Veel

kubisten trokken ten strijde, sommigen van hen sneuvelden, anderen raakten

gewond of vergaand gedesillusioneerd. Picasso en Braque ‘zagen’ elkaar nooit meer

en het kubisme verloor zijn glans en zeggingskracht. Wetenschap en kunst deelden

slechts gedurende een kort maar gedenkwaardig tijdsbestek dezelfde grondhou-

ding, dezelfde liefde voor het creatieve vermogen van de mens en dezelfde ideeën

over tijd, ruimte en de relatie tussen deze beide grondbegrippen van de fysica en de

schilderkunst.

François Stienen is essayist.
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metende empiricus. Hij verschoof de context

waarin hij zijn verbeeldingskracht liet gelden

naar de kunst. Maar in die wereld ging hij ten

slotte toch te werk als een nauwkeurig empi-

ricus. Hij werd de geestelijk vader van verschil-

lende generaties strandlopers van pvc, giganti-

sche sauriërs die zijn uitgedost met

windvangende rugkammen en zijvinnen. Wat uit

zichzelf beweegt, dichten we gemakkelijk een

eigen leven toe. Om de metershoge beesten op

de wind te laten lopen zijn lichte materialen

noodzakelijk. Pvc werd verhit en gebogen tot

uitgekiende gewrichten. Om de meest wrijvings-

loze beweging te vinden voerde Theo Jansen

langdurige computersimulaties uit. Die brachten

de dieren in een onderlinge evolutiestrijd waarin

de beste overwonnen. Ook in het ‘echt’ moest

de nodige problemen het hoofd worden

geboden. Hele generaties strandlopers zijn

uitgestorven – gebleekte skeletdelen verweren

nu nog op het strand – omdat het pvc tijdens de

buiging te veel werd verhit en op termijn bros

werd. Op zijn evolutionaire tijdsbalk onder-

scheidt Jansen de perioden ‘pregluton, gluton

(plakband), chorda (sjorverbinding), calidum

(heet), tepideem (lauw), lignatum (hout),

vaporum (stoom)’. Elk van deze periodes bracht

eigen kenmerkende geslachten voort. 

Jansen vertrekt iedere dag als wetenschapper

naar zijn laboratorium om zich daar te wijden

aan minutieus onderzoek dat periodiek buiten

wordt getest. Bootst Jansen slechts wetenschap-

pelijk onderzoek na of verricht hij het te goeder

trouw volgens de geijkte canons? Ik meen het

laatste, want er worden wel degelijk strenge

functionele eisen gesteld aan zijn schepselen en

de techniek kan in dat opzicht falen. Anders dan

Vereist een technische uitvinding iets anders dan

artistieke inspiratie of putten ingenieur en

kunstenaar uit dezelfde bron en bepaalt alleen

de context het verschil tussen beiden? Bij gebrek

aan enig idee over wat de bron zou moeten zijn

waar de inspiratie telkens vandaan komt, en

zonder een beroep te willen doen op loze holisti-

sche kreten, wil ik me beperken tot het

uitspinnen van voorbeelden van mensen die

beide zijn: kunstenaar én ingenieur.

Om de overeenkomsten en verschillen tussen

kunst en techniek in kaart te brengen, heeft

Witteveen + Bos Raadgevend Ingenieurs BV een

jaarlijks uit te reiken landelijke prijs op het raak-

vlak van Kunst en Techniek ingesteld. De prijs

omvat een geldbedrag plus boekpublicatie inclu-

sief geluid/beeldschijfje om het werk van de

uitverkoren kunstenaar onder de aandacht te

brengen. Een onafhankelijke jury – bestaande uit

Cornel Bierens, Sacha Bronwasser en mijzelf als

voorzitter – draagt de kandidaat voor en zorgt

voor tekst en uitleg. In 2002 viel de eer te beurt

aan Theo Jansen, voor diens oeuvre van giganti-

sche door de wind voortbewogen strandbeesten

van pvc-buis. In 2003 werd Felix Hess gehuldigd

voor zijn grensverleggende uitbreidingen van de

menselijke zintuigen, teweeggebracht door

simpele techniekjes. Ik wil beide laureaten kort

aan u voorstellen omdat zij – ieder langs eigen

weg – kunst en techniek op geslaagde wijze

weten te verenigen.

Gedurende twaalf jaar al werkt Theo Jansen

aan een groeiende populatie bewegende strand-

beesten of ‘Animari’. Theo Jansen koos aanvan-

kelijk voor een studie technische natuurkunde in

Delft. Maar in die keuze stond hij dichter bij de

fantasievolle uitvinder dan bij de tellende en

Het haasje-over van kunst en techniek

Petran Kockelkoren

Column
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