Emile Claus, ‘De oude tuinman’, 1885,
olieverf op doek, 216 x 140 cm,
Luik, Musée des Beaux-Arts/La Boverie
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Wonderschoon

BALLET
van
BLOEMEN

Wie de dubbelliefde kunst en tuinieren koestert,
haalt bij ‘Jardins’ zijn hart op. Veel kunstwerken en
plantmodellen zijn van een begerenswaardige kwaliteit.
DOOR NANDA JANSSEN

Patrick Neu, ‘Iris’, 2002, aquarel op papier, 38 x 29 cm,
courtesy Galerie Thaddaeus Ropac Paris/Salzburg,
© kunstenaar (foto Charles Duprat)
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Gerhard Richter, ‘Zomerdag’, 1999,
olieverf op doek, 117 x 82 cm, Wenen,
Albertina (langdurige part. bruikleen)
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e bloementuin, de border, de kasteeltuin,
het arboretum – Frankrijk grossiert in dit
soort tuinen. Niet verwonderlijk dat de
zomertentoonstelling in het Grand Palais
een ode is aan de klassieke tuintypologie.
De ruim 450 kunstwerken en objecten,
merendeels uit Franse collecties, bieden
een onderdompeling in een ouderwets
behagende schoonheid.
De tentoonstelling meandert via kunstwerken en plantmodellen langs verschillende aan de tuin gelieerde onderwerpen.
Zo toont de Japanse kunstenaar Koîchi
Kurita in de sectie ‘botanique’ de enorme
diversiteit van de aarde. Voor zijn Soil
Library/Loire uit 2017 heeft hij op de witte
vloer vierhonderd aardemonsters in rechthoekige vlakjes gerangschikt. Het kleurengamma omvat grijzen, okers, groenen en
zelfs lavendel. En dit is alleen nog maar de
grond langs de Loire! Een film uit 1929
brengt de, door het trage tempo aan het
oog onttrokken, groeiwijze van planten in
beeld. In de versneld afgespeelde film richten madeliefjes zich op naar het licht, blijkt
de cyclaam een wonderschoon ballet uit te
voeren en grijpen de ranken van de pompoen wild om zich heen op zoek naar
steun. De bijna meeslepende beelden zijn
overigens in een studio gemaakt.
In deze afdeling zijn ook eeuwenoude herbaria te zien van onder anderen filosoof
Jean-Jacques Rousseau en Paul Klee. De
behoefte om de flora vast te leggen en de
veelheid ervan in kaart te brengen, voelden ook fotografen als August Sander en
Karl Blossfeldt met zijn systematische en
analytische benadering.
De tentoonstellingsmakers hebben bovendien nog wat verrassingen opgediept,
zoals de vier kleine afdrukken (1916, 1922)

van de eigenzinnige Paul Dobe (18801965). Het is amper vast te stellen of het
foto’s, tekeningen of prenten betreft. Deze
einzelgänger trachtte zijn interesses in
het kunstenaarschap, de plantenleer en de
pedagogiek te verknopen. Hij doceerde
een semester aan het Bauhaus, maakte de
illustraties voor Eine Flora für das Deutsche Volk (1912) en ontwikkelde schoolplaten om een hervorming in het botanie
onderricht te realiseren. Wat zijn werk zo
eigen maakt, is dat Dobe van iedere plant
de essentie weergaf. Niet de zichtbare
werkelijkheid maar de diepere waarheid
interesseerde hem en hij meende dat het
onstoffelijke in het lichamelijke wordt
overgedragen. Van de clematis zijn bijvoorbeeld niet de hele plant maar alleen
de uitgebloeide bloem, een paar ranken en
het kenmerkende blad afgebeeld. Alle
foto’s hebben een markante gestileerdheid die een interesse verraadt in geometrie en vlakverdeling én in Aziatische
prenten. Misschien verklaart Dobes kleurenblindheid het ongrijpbare kleurverloop van bruinzwart naar goudachtig.
Een groot en interessant onderdeel is
gewijd aan de ‘gemengde border’, met
werk van onder anderen Albrecht Dürer,
Maria Sibylla Merian, Delacroix, Cézanne,
Picasso en Ellsworth Kelly.
De Engelse laatbloeier Mary Delany
(1700-88) begon op tweeënzeventigjarige
leeftijd met het nauwkeurig afbeelden van
planten in gekleurd papier op een donkere
achtergrond – haar ‘papiermozaïeken’ –
en slaagde daar zo goed in dat tuiniers en
amateurbotanisten van heinde en verre
planten naar haar opstuurden om ze vast
te laten leggen.

Leopold en Rudolf Blaschka, ‘Setaria
pumila (Poir)’, Roem. & Schult., 1923,
glas, 8,2 x 49 x 34 cm, Cambridge
(Massachusetts), Harvard Museum of
Natural History, Harvard University,
The Ware Collection of Blaschka Glass
Models of Plants

PLANTMODELLEN
De Franse kunstenaar Patrick Neu wijdt
zich sinds de jaren negentig twee weken
per jaar volledig aan het aquarelleren van
bloeiende irissen. Met een ongekende virtuositeit zet hij de bloem neer op het verder lege papier: een jaarlijkse confrontatie
met de vergankelijkheid. De tuinliefhebber verliest zich ondertussen, verrukt van
de complexiteit en ingenieusheid van
iedere plant, aan al dit soort detailwerk.
In dezelfde sectie worden diverse wetenschappelijke plantmodellen getoond. Het
meest bekend zijn die uit papier-maché.
Verbluffend zijn ook de achttiende- en

Het is amper
te geloven dat
het grasje
Setaria pumila
en de rudbeckia
niet echt zijn.
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Zaalinrichting met links werk van Claude
Monet, op de lange wand werk van Ernest
Quost, Gustave Caillebotte en Gustav Klimt

Zaalinrichting met schilderijen
in vogelvluchtperspectief

De experimentele tuin

‘J

ardin Infini. De Giverny à Amazonie’
in Centre Pompidou Metz is de
experimentele en hedendaagse tegenhanger van het meer behoudende
‘Jardins’. De tuin wordt hier opgevat
als een oneindig terrein dat allerlei
gedaantes kan aannemen. Driehonderd
kunstwerken, van eind negentiende
eeuw tot nu, belichten uiteenlopende
thema’s als de oorsprong van het leven,
biodiversiteit, exoten, hybriden en
parasieten, de migratie van planten en
de invloed van het kolonialisme. Het
accent ligt op hedendaagse kunst, met
werk van onder anderen Ernesto Neto,
Laurent Grasso en Yayoi Kusama.
‘Jardin Infini. De Giverny à Amazonie’,
18 maart t/m 28 augustus, Centre Pompidou, 1 parvis des Droits-de-l’Homme,
Metz; ma, wo en do 10-18,
vr, za en zo 10-19; € 12,00;
catalogus € 42,00 (eigen uitgave);
centrepompidou-metz.fr
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negentiende-eeuwse Italiaanse was- en
terracottamodellen van de Limon imperialis en de Fragaria ananassa.
Maar de glazen exemplaren van de Blaschka’s spannen de kroon. Het is amper te
geloven dat het grasje Setaria pumila
(1923) en de rudbeckia (1900) niet echt
zijn. Leopold Blaschka, telg uit een familie
van edelsmeden en glastovenaars, bootste,
puur voor eigen vermaak, de bloemen die
hij tijdens zijn wandelingen zag in glas na.
Tot de Universiteit van Harvard, indertijd
hét centrum voor de wetenschap, er lucht
van kreeg en Leopold en zoon Rudolf overhaalde om voor het nieuwe botanische
museum glasmodellen te maken. Herbaria
hadden afgedaan vanwege de platte weergave en het verbleken van de kleur. Zoon
Rudolf reisde vanuit Dresden af naar onder
meer de Caraïben en de Verenigde Staten
om de plantensoorten te bestuderen. Tegen
de tijd dat hij tachtig was en ermee ophield
hadden vader en zoon 4400 modellen
gemaakt.

‘Jardiniers’ is een ode aan degenen die al
die planten, bomen en struiken bij elkaar
brengen en tot een geheel maken, met een
accent op de historische verzameling gieters en snoei- en heggenscharen van de
Fransman Guillaume Pellerin (19502015), eigenaar van een tuin in Vauville en
medeauteur van het boek Garden Tools.
‘Promenade’ is met tal van schilderijen
een loftuiting op de tuin. Dat de (post)
impressionisten hier domineren, zal niet
verbazen. Het vlietende karakter van de
natuur valt samen met hun gerichtheid op
de beleving van het moment. Hun interesse in het schetsmatige en de inzet van
lichteffecten en kleur komen hier bijzonder van pas, zoals Pierre Bonnard, Claude
Monet en Berthe Morisot laten zien met
de uitzinnige impressies van de bloemenweelde in hun tuin. Beroemd zijn natuurlijk Monets Nymphéas, die de kunstenaar
baseerde op zijn door blauwe regens
omkaderde vijver. Ook Ernest Quost en
Gustave Caillebotte lieten zich inspireren
door tuinen. De door Vincent van Gogh
bewonderde Quost zet een met hyacinten
en narcissen bezaaide lentetuin neer die
zo uitnodigend is dat je door de lijst heen
wilt stappen (Fleurs de Pâques, 1890).
Verwacht in het Grand Palais geen experimentele visie op de tuin. Voor modische
zaken als een prairietuin en voor onbehaaglijke, voor tuinieren essentiële zaken
als plagen en ziektes is geen ruimte. Het
draait om een idyllisch beeld. Alsof het
altijd lente en zomer is. Een strengere
selectie en meer context had van ‘Jardins’
een onvergetelijke tentoonstelling kunnen
maken, maar een tuinfeest is het toch wel.
Aan de wat voor de hand liggende citaten
waarmee de tentoonstelling is gelardeerd,
voeg ik mijn eigen favoriet toe van de
Britse politiek filosoof Thomas Cooper
(1759-1839): “Een tuin is nooit zo mooi als
hij volgend jaar zal zijn”.
Nanda Janssen is tentoonstellingsmaker
en schrijver, en verblijft met steun van het
Mondriaan Fonds in La Cité Internationale des Arts, Parijs
‘Jardins’, 15 maart t/m 24 juli, Grand
Palais, B. Franklin D. Roosevelt (ingang
Square Jean Perrin), Parijs; zo, ma en do
10-20, wo, vr en za 10-22; € 13,00;
catalogus € 45,00 (RMN); grandpalais.fr
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