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druktechnieken kennen. H*HGX
rende de periode 1969-1973
heeft hij ]HOIV OHVJHJHYHQ op de
grafiekafdeling van de Université
de 3DULVV III-Vincennes.
3DSDUWis YRRUDObekend geworden
door zijn techniek met FDUERUXQ
dum, het ' procédé Goetz', dat
hem door Henri Goetz ]HOIis ELM
gebracht. 6LQGVGLHQis 3DSDUWzich
ook in zijn vrije werk steeds meer
op de grafische kunst gaan ULFK
ten. Door YHUVFKLOOHQGHWHFKQLH
ken in één werk toe te passen,
krijgt de grafiek van 3DSDU een
WKHHO eigen karakter. Er is weken
aan één SODDWgewerkt en het afdrukken is een DILQJHZLNNHOGSUR
ces. De JHGHHOWHdie met de VFDU
borundumtechniek zijn bewerkt,
geven een 'pasteus' UHOLHIin het
papier en soms bestaat het papier
waarop gedrukt wordt ]HOID uit
een OFROODJH

MAX PAPART

het OHYHQDOVeen soort FROODJH
Het Musée d'art moderne de la Villede Parisen de 1D
tional Gallery in Londen ]LMQ slechts 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 ]LMQ samen met hun ]
genaamde 'maquettes' te :zien in de eind vorig jaar R
opende Galerie Van der Stroeten in Amsterdam.
Max JH3DSDUW die in 1911 in 0DU
VHLOOH is geboren en in 1994 in
New 2UOHDQVstierf, heeft een EH
ODQJULMNGHHOvan de ontwikkeling
van de moderne kunst in Frankrijk
van dichtbij meegemaakt. De
schilderijen van Matisse en %U
que roken nog naar de verf toen
hij ze in DJDOHULHVzag en werk van
.OHH kon hij DO bewonderen DOV
het nog maar net in 3DULMV was
aangekomen. Deze kunstenaars
hebben YHHO LQYORHGgehad op de
VFKLOGHUVWLMOvan 3DSDUW2RNGHOH
gendarische 'Exposition VXUUHDOLV
te internationale' van 1938, waar
'DOLzijn 'Regentaxi' had QHHUJH
zet en Duchamp NROHQ]DN
ken aan het SODIRQG had RSJH
hangen, heeft diepe indruk op
3DSDUgemaakt en hem WDOWLMG tot
dadastische en surrealistische FRO
OHJD V aangetrokken. 3DSD had
onder zijn kennissen UWYHHO EHHO
dende kunstenaars, maar ook
dichters en schrijvers. Voor hun
uitgaven maakte hij GLNZLMOetsen
of aquatinten ter VLOOXVWUDWLH ]RDO
bij ' Le Jour des Temps' van zijn
goede vriend Jacques 3UpYHUW $

vroeg verdiende O3DSD de kost
met werk op grafische UWDWHOLHUVen
in de ORRSder tijd OHHUGHhij YHO

MAQUETTES
De FROODJHYRUP is kenmerkend
voor het NOHXULJHwerk van 3DSDUW
Aan ]RZHOde schilderijen DOVde
grafiek OLJWGXLGHOLMNeen uit papier
samengestelde basis ten JURQG
VODJDe d iverse tekens en SDWUR
nen op de YHUVFKLOOHQGHYODNNHQ
waaruit de compositie is RSJH
bouwd, tonen stukken van behang, een krant, inpakpapier, een
affiche, notenschrift, een brief,
stof, een tijdschrift, eigenhandig
EHVFKLOGHUGpapier of ]HOIVeen UH
productie van een VFKLOGHULM van

een bekende meester. 3DSDUWheeft
net zo ODQJzitten schuiven met GH
ze ingrediënten tot hij de perfecte
compositie had, die hij YHUYROJHQV
naar eigen inzicht naschilderde of
overbracht op de GUXNSODDW=REH
staat er van DO het werk van Papart
een NOHLQH'maquette' . Lange tijd
waren die in kartonnen dozen RS
geborgen, totdat hij werd DDQJH
spoord om deze voorstudies te EH
schouwen DOVgoed en YROZDVVHQ
werk. Dat is ook het geval: het zijn
in feite de RULJLQHOHQvan zijn VFKLO
derijen en zijn grafiek. Het DUWLVWLH
ke proces heeft DO uitdrukking gekregen in deze JHNOHLQHcomposities,
d ie soms met SODNEDQG of een
VSHOGbij HONDDUworden gehouden.
Max 3DSDUW zag het OHYHQ ook DOV
een soort FROODJH De VQHOKHL
waarmee je je van de ene naar de
andere GFXOWXXUkunt YHUSODDWVHQ en
het fragmentarische karakter van
DOOHV waar je even van kunt SURH
ven, inspireerden hem. ,Q zijn
schilderkunst en grafiek worden
deze ideeën weerspiegeld met EH
KXOSvan de maquettes, die HLJHQ
OLMhet echte NUHVXOWDDWzijn van 3DS
arts verbeelding.

Sanneke Stigter
Max Papart van 18 DSULOt/m 7
juni in *DOHULH9DQder Straeten,
J.W. Brouwersstraat 12, $P
sterdam (wo t/m ]van D
uur, 1e ]R v.d. maand
uur)

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

Max Popart:
Maquette, zonder titel,
ongedateerd, FROODJH
12x cm
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