
Wat Richtermet zljn ftlma nuneft kan men het beste opmaken ult Hn aantal cltaten van hemzelf: "We wuen het 

all•maal eens ov• h.t feit, dat de film een mlddel Ia om de vlsle te vertotken, ol de droom, of alle• wat thul•hoort ln 

het domein v.n de pure verbeeldlna" (vgl. "Revue du Ctnematt, n. 7) • 11111en moett toch elndelljk Hnl breken met het 

stupide vooroOfdeet dat problernen van onze hedendaagae kunsten aiiHn mau m.t oUeverf of bfons kunnen worden 

opgelost". • "lk beschouw de tUm als een d .. l van de moderne kunlt • •• Een aantal problernen llggen bijna geh ... 

op het oebJed van de achltd81'kunst, andere Qeheel op d.t van de ftlm. 11...-.,. beataan 66k problemen, w.., bolde 

elkaar ovennUden en zetfs doordrfngen ••• lk heb om zo t• zeggen un de liJve ondervonden hoe Hn aantal beloften 

van de schlld•kunst siecht. door de ftlm gereallaeerd kunnen WOf'den •• • De film houdt een vervulllng ln van de b"'· 

dende kunst, waartoe deze zelf nlet ln •'-t ls. Mod•n• schilderttunst an moderne fttm vullen elkaar aan' •• 

Dit nu zljn de twee weaen van Hans RJchter. 8oms lopen ze nust elkur, soms kruiaen ze elkur. ln Ieder oaval hHft 

mluchlen wel noodgedwongen, ten~ggevonch~n. 

Josef Albera 

door Will Grohmann 

Toen lk Josef AIIHrs enlge Jaren geleden •n New Ha von terugzag, wu tdj Jn w•~•n not dezelfde aJs toen hfJ enkele 

tlentallen jiU'en aehtden blj het Bauhausln Weimar.., Dnaau werkte en ln g.t. HIJ had zelf de Bauhau ... choot door

lopen alvarens 'meester• te worden, doch hlj wlat to.n reeds dat h.t nJet voldoendels te zwM'en 'ad verba m~~gl.trl', 

hoe dankbur hlj ook wu voDrde ontvangen aansporingen. 

De atud.,.enden standen allen enlgu:lns wantrouwfg teaenover hun ,.,..,, wiens roem van semeater tot .. mutet' 

steeg, omd.t ziJ afkomstig "...,..n ult Hn ander artfstlek mUieu, ult de tiJd van de h•ortlfltatie na 1.._ ult het tJJdvak 

van de "BrOcke" en de "Blaue Retter". Men was nuchter na de oorlog, oak Alben; men dacht aan een meer objectleve 

kunat •n hJeld zieh afzijdlg van IMt'SOanlljke gevoefena. Veel lllter he.tt Albeis Hn ultspraak van KIH ult 1121 g .. 

J)U11frueerd en un zljn a.nendle aanaeput. KJ" bad ge:zegd: "WU construeren.., cone1ru .. n, en toch Jalntultle 

nOQ altljd "n goed Iets". Alben antwootdde: "Wij con...-ulfen en consbru.,.n, omdat lntultle nog a1t1Jc:1 Hn goed 

im ••"· 
De h'tuftie kwam de Jonge Baubau.-kunstenun enlgu:ln• problematisch voor. KIH moeat bU tlld en wijle hun g...t• 

dritt beteugelen •n hun ov .... chatting van bet tRbnofoalach denken afremmen. Albers, mltl zQfl volstnld avantg.,.. 

dlstlsche lndeiUng en meer ov•heHend naariKandlnsky en Mondriaan, ook 1n aJjft ftiHOftach denken, ZDII nooH op d• 
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gttdacnte ziJn gekomen dat intultie hlnderlljk kon zljn of zells met romantJek te maken kon hebben. Evenals zljn leer• 

llna llax am, metwie hll Jn Jat.~re juen harhuldelljk aelxpo~eerd heeft. begon hU met de constructle, en mathe

matische denkvorman waren hem evenmln vreemd aJa ziJn IeerUng, maar dan als methode, nlet ••• doel. 

Arben komt ult Westfalen en de Westtalara zljn genelad tot nadenken, tot besplegelen. HU ondet"kende dat exaet 

voraen wel een wez:enliJke voorwaude 11om tot vofwaardlge, elgentfidae kunat te geraken, maar dat dlt de schflder 

nleta but Indien hfj niet leta mubrengt dat in de sfeer van het geheim Ugt en ~Ich ook nlet in het voltoolde werk als 

zodanig laat onbluleren. 

Het eerste belangrijke werk van J~ef Albera bestaat ult atrenge geometrische flauren die door zandstralen ln melk. 

alu qf opge1egd alu ;;djn tngetekend. Ult twee of drle kfeuren ontstaan voorstelllngen van een verbiJaterende 

.c:hoonheld. Kleur en vorm scheppen rulmten, waarvan de dleptezorgvuldla bantkend, m.ar nl.t pellbaat ls. Bij veel 

van de:.te glasvoo,.telllngen op hat elnde der twlnt111er Jaren denkt men aan stlldakamen met hog.,, alazen ge. 

bouwen, z:oals llles van der Rohe dleln Duttsland ontworpen en ln Amerika aebouwd heeft, maar het zlJn nlet de 

dingen zelf die Alber. rellJJ ... rt. doch de herinnerinQMIImensles. Hel gaat biJ hem eteeda om verbHidlngsproce .. en, 

die worden voorgedragen met exacte constructlemiddelen. 

len ander tltema ln ean andere technlek zljn de Jatere "structurele conatellatle•••, die Albers op reaopaJ .. platen gra• 

veert. R-aelmMJQ bearensde en ten dele p ... pectlvlach venchoven vlerhoaken resuH.,en ln geometrisclte ftguratlo, 

dJe ln bet platte vlak biiJven, tenziJ de ondertlnae rangachlkklng der deJen an de dlkkere of dunnera c:ontouren het 

geheelln de mimte verplaataen. Andersdan blj de voor.telllnaen ln glas, Ia dezerulmte ateeda wla .. lend, ateedsln 

-..w.glng an tegelljk naar bulten ultdijend. Ook hier Ia da coM1rucUe het van.zelfsprekende en het raadaelachtlfle, 

ltet wezenlijke. 

len detde thema, dat Albars alnd• de Bauhaua-perlode fn loenemende mate bezlghoudt, Ia hat vierkant, de .&mpei.U 

en ogenscllJjniiJk onvtucbtba..te geometrische vorm. Alben werkt volgena Mn •chema van .. kau overlappende 

vlertlanten, doOI'giUU1S drfe: het omlljst•nde vierkant, "" lngHchreven klein., exempfur, m.t daarin een van nog 
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geringer afmetinaen. De kleuren van de drle vlakken zQn verschUlend; u varllren Jn .. n gamma van overgangs

tinten of contruten en lev.,.n aldua vormen op die ondanks h.t bewaard gebleven grondplan toeb fundamenteet 

venchiUen. We zJen voorbeetden van allertel sehakerfnaen, van tedefe lyriek tot heftige dramaflek: er zljn werken 

WIUU'van een bekorlng uttgut ara van een lenteQINIIcht, terwitlandere een demanlache en beang1tlgende oaest schlj· 

nen te ademen. 

ledere kunstenaar werkt volgen• een patroon dat EIJn etaen, onvervreemdbaar bealt i•; hij brenat dat ats een soort 

karakt..trek mee ter wereld. Hat h .. ft ~Qn worteJ• ln zfjn aeestelljke ande,.;rrond, maar ln de loop van ziJn door ervaring 

en betevlna aetekend b .. taan drlnat hat door ln het zedeliJke en ethl1cha an bepaaJt zodoende uttelndeiiJk datgene 

wat wij met het begrtp kunJtenaar onverbrekelljk verbonden achten. 

Wat blj Alben aan hat begln .tAt, 11 zijn bncheldenhefd; daarblj stelt hij er een aer ln, met een mlnlmum aan mld· 

delen een maxlmum aan formale eenvoud en ge .. telijk~artfstleke overtulglngakraclrt te berelken. Er beataan Qeen 

eenvoudlger voorstelllngen dandie van Alben, maar aeen ander vemaat als hij de kunst met :1r0 weinig :coveel te 

zeaaen. 

Bouthoorn Hussem Nanninga 

door George Lampe 

Nloar unleldlng van d• t.nt~lllll)ln•&tl ~un -ln 1>.t Ste<MIIJII .. n Ab~uiWKlm t.IEindho..., 

Hu•M1TI BolllhOOO'n: IN rn&lrt loH7oprlt/.Nar>nlr>ga: ztaprll tc41! m.l U181 

Wie Bouthoorn, Huasem en Nannlnaa met elkaar Ylti'QetiJkt en traeht leb omtrent hun werkte zeaaen dat beter hout 

anljdt dan da gebt'uJkeUJke kunattheHOfte • ats men Iets nJet snapt wordt er over koamlach en zo gepraat • trekt drJe 

keer onbekend gebled binnen. Ja zeker. onbelrttnd gebled, alboewel er over alle drle at voJdCNnde ts gepraat an o• 
achreven om de achJJn te wekken dat dezelleden nu wel aeltlketteerd en ln hun eigen Ia opgeborgen kunnen worden. 

Wie een schllderl} bekiJkt, bekiJkt elgeniiJk Hn achllder. dat verg.et men te gemakkeUJk. lemand dua, die zalf eena 

onbekend gebled blnnentrok • het lang nl.t ongevaarlijk terretn vatl de kunst, van ziJn eigen kunat: dat I• het faac:l

nerendelandsehap datje nlf van binnen bent, vol vet'l' .. ltngen en met voldoende vreemde spelonken om voar Huwio 

in te verdwQnen. Om te kurmen meebelevan wat de tehllder heeft bezleld aan ontdekklngen an avonturen • dat 11 

het begrljpen van een schUdet'U ·dient men vriJ ta •taan an mat een oog te kljken dat nlet belemmerd wordt door waar

heden aJ• ko~en, zo welnlg zaggend dat ae ov«aJ op paas•n. Zo ergert hat mlf altiJd bij;ronder als men denkt Nan• 

nb,ga•a Wet'k "" at.., nader te komen door mkklel v ... gevoeUge beapJeoeUngen. Toeaeaevti'l overlaens dat het werk 

1 ... heeft d.S "" bepu.ld .oort mensentot dergell)ke •peculatiH kan verleiden. N.-nnlnaa. zeat man ln zulkegevallen 
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