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EXPOSITIES

MAX PAPART 
het levenalseen soort collage
Het Musée d'art moderne de la Villede Parisen de Na
tional Gallery in Londen zijnslechts twee van de musea 
die werk van de Franse kunstenaar Max Papart in hun 
collectie hebben opgenomen. Hij is een pionier geweest 
in het ontwikkelen van nieuwe grafische technieken en 
nu wordt er voor het eerst werk van hem geëxposeerd in 
Nederland. Bijzondere drukken zijnsamen met hun z
genaamde 'maquettes' te :zien in de eind vorig jaar o
opende Galerie Van der Stroeten in Amsterdam. 

Max gePapart die in 1911 in Mar
seille is geboren en in 1994 in 
New Orleansstierf, heeft een be
langrijkdeelvan de ontwikkel ing 
van de moderne kunst in Frankrijk 
van dichtbij meegemaakt. De 
schilderijen van Matisse en Br
que roken nog naar de verf toen 
hij ze in agalerieszag en werk van 
Klee kon hij al bewonderen als
het nog maar net in Parijs was 
aangekomen. Deze kunstenaars 
hebben veel invloedgehad op de 
schilderstijlvan PapartOokde le
gendarische 'Exposition surrealis
te internationale' van 1938, waar 
Dalizijn 'Regentaxi' had neerge
zet en Duchamp 1200kolenzak
ken aan het plafond had opge
hangen, heeft diepe indruk op 
Papargemaakt en hem taltijd tot 
dadastische en surrealistische col
lega's aangetrokken. Papa had 
onder zijn kennissen rtveel beel
dende kunstenaars, maar ook 
dichters en schrijvers. Voor hun 
uitgaven maakte hij dikwijletsen 
of aquatinten ter sillustratiezoal
bij ' Le Jour des Temps' van zijn 
goede vriend Jacques Pr®vertA

vroeg verdiende lPapa de kost 
met werk op grafische rtateliersen 
in de loopder tijd leerdehij vel

druktechnieken kennen. eGedu
rende de periode 1969-1973 
heeft hij zelfs lesgegevenop de 
grafiekafdeling van de Université 
de ParisVIII-Vincennes. 
Papart is vooralbekend geworden 
door zijn techniek met carborun
dum, het 'procédé Goetz', dat 
hem door Henri Goetz zelfis bij
gebracht. Sindsdienis Papartzich 
ook in zijn vrije werk steeds meer 
op de grafische kunst gaan rich
ten. Door verschillendetechnie
ken in één werk toe te passen, 
krijgt de grafiek van Papar een 
theeleigen karakter. Er is weken 
aan één plaatgewerkt en het af
drukken is een afingewikkeldpro
ces. De gedeeltedie met de scar
borundumtechniek zijn bewerkt, 
geven een 'pasteus' reliefin het 
papier en soms bestaat het papier 
waarop gedrukt wordt zelfa uit 
een lcollage

MAQUETTES 
De collagevorm is kenmerkend 
voor het kleurigewerk van Papart
Aan zowelde schilderijen alsde 
grafiek ligtduidelijkeen uit papier 
samengestelde basis ten grond
slagDe d iverse tekens en patro
nen op de verschillendevlakken
waaruit de compositie is opge
bouwd, tonen stukken van be
hang, een krant, inpakpapier, een 
affiche, notenschrift, een brief, 
stof, een tijdschrift, eigenhandig 
beschilderdpapier of zelfseen re
productie van een schilderijvan 

een bekende meester. Papartheeft 
net zo langzitten schuiven met de
ze ingrediënten tot hij de perfecte 
compositie had, die hij vervolgens
naar eigen inzicht naschilderde of 
overbracht op de drukplaatZobe
staat er van al het werk van Papart 
een kleine 'maquette' . Lange tijd 
waren die in kartonnen dozen op
geborgen, totdat hij werd aange
spoord om deze voorstudies te be
schouwen alsgoed en volwassen
werk. Dat is ook het geval: het zijn 
in feite de originelenvan zi jn schil
derijen en zijn grafiek. Het artistie
ke proces heeft al uitdrukking ge
kregen in deze gekleinecomposities, 
d ie soms met plakband of een 
speldbij elkaarworden gehouden. 
Max Papart zag het levenook als
een soort collage De snelhei
waarmee je je van de ene naar de 
andere dcultuurkunt verplaatsenen 
het fragmentarische karakter van 
alleswaar je even van kunt proe
ven, inspireerden hem. In zijn 
schilderkunst en grafiek worden 
deze ideeën weerspiegeld met be
hulpvan de maquettes, die eigen
lijhet echte kresultaatzijn van Pap
arts verbeelding. 

Sanneke Stigter 

Max Papart van 18 aprilt/m 7 
juni in GalerieVander Straeten, 
J.W. Brouwersstraat 12, Am
sterdam (wo t/m zvan a12.00
18.00uur, 1 e zo v.d. maand 
13.007.00uur) 

Max Popart: 
Maquette, zonder tite l, 
ongedateerd, collage, 
B,Sx 7,2 cm 

Max Popart: 
Maquette, zonder titel, 
ongedateerd, collage
12x 9,5cm 
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