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1. Inleiding 

 

 

Dit onderzoek zal zich richten op de aanwezigheid van de lichaamsmetafoor in de moderne en 

hedendaagse beeldende kunst, specifiek in het werk van Claes Oldenburg. Als uitgangspunt voor dit 

onderzoek staat de tekst “Painting as an Art” van de Britse filosoof Richard Wollheim centraal, waarin 

hij stelt dat een kunstwerk, in dit geval een schilderij, betekenis kan verwerven via de metafoor. Deze 

metaforische betekenis komt tot stand in het creatieproces en houdt in dat het schilderij een metafoor 

wordt voor iets buiten het werk. Het schilderij wordt een metafoor voor het lichaam1. Deze idee is in 

principe niet nieuw in de kunstgeschiedenis, het medium van verf staat al lang bekend om zijn 

lichamelijke kwaliteiten, maar Wollheim zag ook in de moderne schilderkunst de lichaamsmetafoor 

nog terug. Ondanks de herhaaldelijke doodverklaring van de schilderkunst was ze nog steeds aanwezig 

en volgens Wollheim ook nog steeds in staat het lichaam metaforisch te evoceren, al was de 

representatie van het lichaam in deze werken vaak ver te zoeken. Ik zal in dit onderzoek verder gaan 

waar Richard Wollheim was gebleven in zijn zoektocht naar de lichaamsmetafoor in de moderne 

kunst. In tegenstelling tot Wollheim en zijn voorgangers zal ik mij echter niet beperken tot de 

schilderkunst, maar hier voorbij kijken en onderzoeken of de lichaamsmetafoor ook in andere 

kunstvormen aanwezig kan zijn. Hiervoor zal ik mij richten op een monografische case om te laten 

zien dat ook buiten de schilderkunst het lichaam metaforisch geëvoceerd kan worden. Met name de 

sculpturen van Claes Oldenburg zijn in mijn ogen een goed voorbeeld van moderne beeldende kunst 

die, zij het niet schilderkunstig, toch in staat zijn om het lichaam metaforisch voor te stellen.  

 

 

1.1. Het onderzoek 

 

Ik zal dit onderzoek beginnen met een nadere uitleg van de tekst ‘Painting as an Art’ van Richard 

Wollheim. Zijn idee van het schilderij als metafoor voor het lichaam zal de basis van dit onderzoek 

vormen en vraagt dus om nadere bespreking. Vervolgens zal ik de plaats van de schilderkunst in de 

20e eeuw behandelen. Menig kunstenaar en criticus zag in de moderne abstracte kunst het einde van de 

schilderkunst. Het leek erop dat met de toenemende abstractie de schilderkunst zijn eindpunt naderde, 

alles was al gedaan en de schilderkunst zou zichzelf alleen nog maar herhalen. In ‘Painting the task of 

Mourning’ bespreekt kunstcriticus Yves-Alain Bois drie verschillende visies op het einde van de 

schilderkunst van drie verschillende moderne kunstenaars. Deze tekst zal als uitgangspunt dienen om 

de plaats van de schilderkunst in de moderne kunstgeschiedenis te bepalen. Ik zal laten zien hoe de 

schilderkunst in de 20e eeuw voortleeft, zelfs na de verschillende ter doodveroordelingen. De 

                                                
1 Richard Wollheim, Painting As An Art, Princeton 1987, p. 305. 
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schilderkunst is namelijk niet dood, ze leeft onder meer voort in andere kunstdisciplines en is 

bijvoorbeeld ook nog terug te vinden in de sculpturen van Claes Oldenburg. Vanaf hier zal het 

onderzoek zich richten op Oldenburg en zijn sculpturen. Na een korte uiteenzetting van de kunstenaar 

en zijn oeuvre zal ik laten zien hoe de schilderkunst in de sculpturen van Oldenburg aanwezig is en 

vervolgens hoe deze werken in staat zijn het lichaam metaforisch te evoceren. De voornaamste 

bronnen die ik voor dit deel van het onderzoek heb gebruikt zijn verschillende tentoonstellingscatalogi 

over Claes Oldenburg en de aantekeningen van de kunstenaar zelf, verzameld in de boeken “Store 

Days” en “Notes”. De tentoonstellingscatalogi bieden een duidelijk chronologisch overzicht van het 

oeuvre van Claes Oldenburg en uitgebreide informatie over de kunstenaar en zijn werk. De catalogi 

bevatten tevens essays van vooraanstaande kunstcritici waarin dieper op de werken en de 

ontwikkelingen binnen Oldenburg’s carrière wordt ingegaan. De aantekeningen van de kunstenaar zelf 

bieden een kijk in het leven van de kunstenaar en wat er in zijn hoofd omgaat. Hij heeft vele notities 

gemaakt, van alledaagse observaties tot gedetailleerde uitwerkingen van ideeën en deze geven extra 

inzicht en een beter begrip van de werken van Oldenburg. 

 

 

1.2. ‘Painting as an Art’ 

 

In zijn tekst ‘Painting As An Art’ noemt Richard Wollheim de metafoor als definitieve manier om een 

schilderij betekenis te geven. Deze metaforische betekenis houdt in dat het schilderij een metafoor 

wordt voor iets anders, een object buiten het schilderij. Volgens Wollheim komt deze metaforische 

functie van het schilderij het best tot zijn recht als het object dat via het schilderij metaforisch wordt 

voorgesteld een lichamelijk iets is. Het schilderij wordt zo een metafoor voor het lichaam of een deel 

van het lichaam. Wollheim is niet de eerste die de functie van lichaamsmetafoor aan de schilderkunst 

toeschrijft, maar hij is wel de eerste die stelt dat een schilderij een lichaam metaforisch kan voorstellen 

zonder deze ook te representeren2. Ter ondersteuning van deze stelling neemt hij onder andere het 

werk van de 18e eeuwese Italiaanse schilder Bernardo Bellotto en modern kunstenaar Willem de 

Kooning onder de loep. Beide schilders slaagden er volgens Wollheim in om via hun werken het 

lichaam metaforisch te evoceren zonder deze in het schilderij te representeren.  

 

In het geval van Bernardo Bellotto wordt het lichaam via de representatie van architectuur geëvoceerd 

[afb.1]. Gebouwen bezitten reeds de potentie om het lichaam metaforisch voor te stellen, dus in de 

schilderijen van Bellotto komt deze lichaamsmetafoor ook weer terug. Maar de metafoor komt in dit 

geval niet puur door het gerepresenteerde tot stand, het zit ook in de verf en de manier waarop Bellotto 

zijn gebouwen weergeeft. Ramen en deuren, bijvoorbeeld, zijn in de schilderijen van Bellotto niet 

                                                
2 Wollheim 1987 (zie noot 1), p.338. 
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slechts onderbrekingen van de muur, ze maken er onderdeel van uit en gaan erin op, ondanks het feit 

dat het gaten in de muur zijn waardoor je naar binnen en naar buiten kunt gaan. Dit is te vergelijken 

met de openingen van neus en mond in het gezicht3. Ook in de textuur van de verf ten opzichte van de 

textuur van het gerepresenteerde, de muur van het gebouw, zit een bepaalde lichamelijkheid. Bellotto 

brengt de verf laag over laag op het doek aan, in schijnbaar onsystematische penseelstreken, waardoor 

een oppervlak wordt gecreëerd vergelijkbaar met het oppervlak van een stenen muur. Het oppervlak 

wordt hiermee een huid. 

 

Wollheim ziet bij Willem de Kooning vooral in zijn abstracte schilderijen het lichaam terug. In de 

figuratieve werken van de Kooning gaat de aandacht meer naar de representatie van het lichaam, maar 

in de abstracte werken trekt de verf zelf alle aandacht [afb.2]. Wollheim ziet in deze werken vooral 

functies van het lichaam terug, zoals bijten, slikken, smeren, uitscheiden. De Kooning vult zijn 

schilderijen met zintuiglijke ervaringen, zich niet beperkend tot alleen het zicht. Hij brengt deze 

ervaringen naar boven in de dikke, pasteus aangebrachte verf. De drager dient hier als degene die 

ervaart, het lichaam waarin al die zintuiglijke ervaringen plaatsvinden. Het samenspel tussen de 

infantiele uitspattingen op het doek en de controlerende randen van de drager creëert hier de 

lichaamsmetafoor4. 

 

We hebben gezien hoe volgens Richard Wollheim het lichaam in de schilderkunst metaforisch kan 

worden voorgesteld, zelfs als deze niet in het werk zelf gerepresenteerd wordt. Ik zal een stap verder 

gaan met dit onderzoek en kijken of de lichaamsmetafoor ook buiten de schilderkunst aanwezig kan 

zijn. In de loop van de 20e eeuw is de schilderkunst al meerdere malen doodverklaard en andere 

kunstvormen hebben de schilderkunst van zijn dominante positie binnen de beeldende kunst 

afgeworpen. Tot aan de jaren ’60 van de twintigste eeuw werd de beeldende kunst nog ingedeeld in 

twee brede categorieën: schilderkunst en sculptuur5. Maar in de jaren hierop volgend is deze 

classificatie steeds onzekerder geworden en begonnen disciplines meer en meer in elkaar over te 

vloeien. De media die in de moderne en hedendaagse kunst is wordt gebruikt is niet meer eenduidig. 

Naast traditionele media als verf, steen of klei spelen nu ook alledaagse materialen en voorwerpen een 

belangrijke rol en zelfs niet-materiële dingen als lucht, licht en geluid6. In deze werken vinden we niet 

direct dezelfde lichamelijke kenmerken terug die in de schilderkunst zo duidelijk aanwezig zijn; verf is 

huid, drager is lichaam. Maar is dit soort werk niet ook in staat om het lichaam metaforisch voor te 

stellen? Om deze vraag te beantwoorden zal ik eerst verder ingaan op de rol van de schilderkunst in de 

moderne en hedendaagse kunst. Hiervoor richt ik mij voornamelijk op de tekst "Painting the task of 

Mourning" van Yves-Alain Bois. Hierin worden een aantal moderne kunstenaars besproken die elk 
                                                
3 Wollheim 1987 (zie noot 1), p. 340. 
4 Wollheim 1987 (zie noot 1), p. 349. 
5 Michael Archer, “Art Since 1960, new edition” London 2006, p.11. 
6 Archer, 2006 (zie noot 6), p.7. 
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hun eigen theorie over het einde van de schilderkunst hebben. De schilderkunst is al meerdere malen 

doodverklaard, maar toch komt ze telkens weer tot leven. Bois stelt dat het naderende einde inherent is 

aan de moderne schilderkunst en dat het schilderen eigenlijk een rouwproces is. We blijven na de dood 

van de schilderkunst doorschilderen om te rouwen over dit verlies. Na het rouwproces komt de 

schilderkunst vanuit een nieuwe hoek weer tot leven om na verloop van tijd weer te sterven7.  

 

 

1.3.  De dood van de schilderkunst  

 

Drie belangrijke 20e eeuwse kunstenaars, Alexander Rodchenko, Marcel Duchamp en Piet Mondriaan 

hebben elk onafhankelijk van elkaar het einde van de schilderkunst aangekondigd. Rodchenko zag het 

einde van de representatie als het einde van de schilderkunst. Hij dacht het toppunt van de abstractie, 

en daarmee het eindpunt van de schilderkunst, bereikt te hebben met zijn Monochromes. Het schilderij 

werd door hem gereduceerd tot zijn absolute essentie: de primaire kleuren geel, blauw en rood. 

Schilderkunst is en blijft gebonden aan representatie en omdat het hier niet aan kan ontsnappen schrijft 

het als het ware zijn eigen doodverklaring8. Voor Duchamp betekende de readymade het einde van de 

verbeelding en daarmee het einde van de schilderkunst. Voor verbeelding als iets dat uit de menselijke 

geest is ontsprongen was volgens Duchamp geen plaats meer. Alles was readymade, rechtstreeks uit 

de realiteit. Zelfs de tubes verf waarmee kunstenaars werkten waren in essentie readymades, ze waren 

immers gefabriceerd en niet door de kunstenaar zelf gemengd, dus de uiteindelijke kunstwerken die 

ermee gemaakt werden waren niets meer dan een mix van readymades9. Mondriaan op zijn beurt dacht 

dat de schilderkunst zijn eindpunt naderde omdat ze geen functie meer zou hebben in de samenleving. 

Langzaamaan lost kunst op in het leven. Op een gegeven moment zou er geen spanning meer in de 

samenleving bestaan en in een wereld waar alles in harmonie is hoeft kunst niet meer te bestaan10.  

 

De voorspellingen van Rodchenko, Duchamp en Mondriaan zijn niet helemaal uitgekomen. De 

schilderkunst heeft al deze doemscenario’s weten te overleven en bestaat nu nog steeds. Maar we zijn 

wel anders tegen de schilderkunst als discipline aan gaan kijken. Waar in de traditionele schilderkunst 

het medium niets meer dan verf op doek was, zien we in de loop van de 20e en 21e eeuw steeds meer 

materialen aan schilderijen worden toegevoegd. In 1912 wordt door Pablo Picasso de eerste 

Kubistische collage gemaakt11. In zijn werk Still Life with Chair Caning verwerkte hij een stuk 

tafelzeil met daarop een print van geweven riet in het schilderij [afb.3]. Ander collagewerk volgde snel 

                                                
7 Yves-Alain Bois, “Painting the task of Mourning” Endgame, reference and simulation in recent painting and 
sculpture  Boston 1986, p.47 
8 Bois 1986 (zie noot 7), pp.38 - 41. 
9 Bois 1986 (zie noot 7), p.32. 
10 Bois 1986 (zie noot 7), pp.41 - 42. 
11 Hal Foster e.a., “Art since 1900” London 2004, p.112. 
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en de kubisten gebruikten alles van behang tot krantenpapier om in hun schilderijen te plakken. 

Hiermee was de eerste stap van schilderkunst buiten het traditionele medium van het discipline gezet. 

In 1946 uitte Jean Dubuffet zijn verlangen om schilderijen te maken met modder12 en in zijn schilderij 

Volonté de puissance uit datzelfde jaar zien we behalve de zeer pasteus aangebrachte olieverf ook zand 

en kleine steentjes terug [afb.4]. In de jaren ’50 van de twintigste eeuw zorgen Robert Rauschenberg 

en Jasper Johns voor de introductie van nog meer ‘vreemde’ materialen in de schilderkunst en neigen 

zelfs al naar het intermediale kunstwerk dat in de jaren ’60 het begin inluidde van het afscheid van de 

traditionele classificaties van schilderkunst en sculptuur. Johns gebruikte krantenpapier om de 

ondergrond van zijn schilderijen meer textuur te geven en liet deze textuur in de dikke, grof 

aangebrachte verf van de picturale laag terugkomen, waardoor de twee als het ware gefuseerd werden 

tot één “image-object”13. Ook voegde hij sculpturen aan het werk toe, zoals bijvoorbeeld vier 

gezichten in Target with Four Faces uit 1955 [afb.5]. Door deze toevoeging kan het werk niet meer 

als schilderij geclassificeerd worden. Rauschenberg’s Bed uit hetzelfde jaar bestaat uit beddengoed 

besmeerd met verf en opgehangen aan de muur [afb.6]. Is het een schilderij? Is het een sculptuur? Met 

een beetje goede wil kunnen we het werk nog steeds zien als een schilderij in de traditionele zin van 

het woord in dat het een vlak (je kunt er niet omheen lopen), verticaal werk is bestaande uit de media 

verf en doek. Maar aan de andere kant zouden we het werk ook juist wél kunnen beschouwen als een 

ruimtelijk werk, een sculptuur, dat overgoten is met verf en vervolgens aan de muur is opgehangen. 

Het werk valt zowel onder beide, als onder geen van de twee categorieën, het is een ‘combine 

painting’. 

 

Dit soort werken, deze ‘assemblages’, zijn geen schilderijen meer, maar ze bezitten nog wel een 

schilderkunstig karakter. Dit is de manier waarop de schilderkunst in de 20e en 21e eeuw voortleeft; 

niet meer alleen als verf op doek, maar ook als een eigenschap binnen ander soort werk. We kunnen 

niet-schilderkunstige werken nog steeds beschouwen als schilderijen, omdat ze dit ergens in brede zin 

nog steeds zijn. De kunst heeft zich nooit volledig los weten te maken van de schilderkunst en veel 

moderne en hedendaagse kunstenaars zien zichzelf nog steeds als schilders, hoewel ze in geen jaren 

meer een kwast hebben vastgehouden. Naast de aanwezigheid van schilderachtige eigenschappen in 

niet-schilderkunstige werken, zien we ook nog steeds de lichaamsmetafoor terug in de moderne en 

hedendaagse kunst. In Make Up, een performance van Bruce Nauman, smeert de kunstenaar zichzelf 

volledig in met verf [afb.7]. Hiermee maakt hij van zichzelf als het ware een schilderij. Het schilderij 

dat Nauman hier creëert is tegelijkertijd ook een lichaam, namelijk dat van de kunstenaar zelf. In dit 

werk zien we dus zowel een voortleving van de schilderkunst binnen een ander discipline als de 

functie van de schilderkunst als metafoor voor het lichaam. In dit specifieke voorbeeld is de 

lichaamsmetafoor misschien overduidelijk aanwezig omdat het lichaam tevens in het werk aanwezig 

                                                
12 Foster e.a. 2004 (zie noot 11), pp. 338-339. 
13 Foster e.a. 2004 (zie noot 11), p. 404. 
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is. Maar kan in een werk waarin het lichaam niet gerepresenteerd wordt, of direct aanwezig is, en 

waarin niet de traditionele media van de schilderkunst gebruikt worden toch het lichaam geëvoceerd 

worden?  

 

 

1.4. Onderzoeksvraag 

 

Om de bovenstaande vraag te beantwoorden richt ik mij op de Zweeds-Amerikaanse kunstenaar Claes 

Oldenburg. Oldenburg heeft vele sculpturen gemaakt waarin het lichaam niet letterlijk wordt 

gerepresenteerd, maar waarin deze wel metaforisch wordt voorgesteld. Sommige van zijn werken 

blijven dicht bij de schilderkunst en het zal duidelijk zijn dat de visie van Richard Wollheim hier goed 

bij aansluit. Voor zijn vroegere sculpturen gebruikte Oldenburg veel alledaagse materialen als 

krantenpapier, karton en stof. De objecten zijn met de hand gemaakt en bezitten een bepaalde 

tastbaarheid en sensualiteit. Het zijn stuk voor stuk lichamen. Maar ook in zijn latere, monumentaler 

werk kunnen we denk ik nog een lijn trekken terug naar de lichaamsmetafoor in de schilderkunst. 

Deze monumenten zijn zo enorm dat ze aandoen als gebouwen, met Oldenburg als architect. De hand 

van de kunstenaar is in deze werken niet meer zichtbaar aanwezig en de materialen zijn koud en 

onpersoonlijk. Maar is daarom de lichaamsmetafoor in deze werken minder aanwezig dan bij het 

vroegere werk? Wat ik wil onderzoeken is of  de vergroting en de toenemende mate van 

industrialisatie binnen het oeuvre van Claes Oldenburg effect heeft op de aanwezigheid van de 

lichaamsmetafoor in zijn werk. Maakt het hier uit of de hand van de kunstenaar letterlijk in het werk 

aanwezig is om het object een lichamelijkheid te geven, of is dit ook mogelijk bij objecten die in een 

fabriek zijn geproduceerd? Ik zal gaan kijken naar de werken zelf, maar ook naar de uitspraken van de 

kunstenaar over het werk. Naast het onderzoek naar de aanwezigheid van de lichaamsmetafoor in het 

latere werk van Oldenburg zal ik dus ook kijken naar de intenties en visie van de kunstenaar op dit 

gebied. Zijn de werken daadwerkelijk bedoeld geweest om het lichaam te evoceren of is dit iets wat 

wij alleen als kijker in het werk zien? 
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2. Claes Oldenburg 

 

 

Claes Oldenburg is geboren op 28 januari 1929 in Stockholm, maar groeide op in de Verenigde Staten. 

Als kind speelde hij vaak alleen, in zijn vaders kantoor, met typemachines en rekenmachines e.d., 

objecten die later regelmatig in zijn werk terug te zien waren. Na zijn studies kunst, drama en Engelse 

literatuur aan de universiteit van Yale en een kortdurende baan in de journalistiek, vond hij zijn plek in 

1952 bij de kunstacademie van Chicago. Het was echter pas vanaf 1956, toen Oldenburg naar New 

York verhuisde, dat hij echt actief werd als kunstenaar. In zijn beginjaren als kunstenaar maakte hij 

vooral tekeningen en schilderijen. Hij werkte figuratief en gebruikte de vorm van het menselijk 

lichaam om zich esthetisch uit te drukken. Later in zijn carrière verliet hij zowel het figuratieve als de 

schilderkunst en werd hij ruimtelijk kunstenaar. In zijn ruimtelijke werken gaat hij het object 

gebruiken om zich uit te drukken14. De objecten die Oldenburg maakt zijn alledaagse voorwerpen met 

een zeer herkenbare vorm die in de Westerse cultuur dagelijks gebruikt worden, zoals overhemden, 

gebakjes, ventilatoren en wasknijpers. Door zijn onderwerpkeuze en Westerse beeldtaal wordt 

Oldenburg vaak ondergebracht bij de Pop Art stroming, naast onder andere Andy Warhol en Roy 

Lichtenstein.  

 

Oldenburg’s eerste solo-exhibitie vond plaats in 1959. Hier liet hij constructies van hout en 

krantenpapier zien, in combinatie met eigen gedichten. Hij had het schilderen nog niet opgegeven, 

maar begon zich al wel meer te richten op ruimtelijk werk. Hij wilde zijn tekeningen met de ruimte 

laten werken. Een van de eerste werken waarin Oldenburg het schilderij met het ruimtelijke 

combineert is C-E-L-I-N-E (Backwards) uit 1959 [afb. 9]. Deze papier-maché constructie van 

krantenpapier om een frame van ijzerdraad is geen volledig ruimtelijk werk, je kunt het niet van alle 

kanten bekijken, maar het neemt toch een prominente plek in de ruimte in. De letters lijken zich van de 

platte achtergrond los te willen maken. De keuze voor materialen als krantenpapier en karton voor 

deze constructies kwam voort uit een verlangen naar primitieve en organische effecten15. In zijn dagen 

in Chicago verzamelde Oldenburg al allerlei afval dat hij op straat vond en in New York ging hij 

hiermee verder voor zijn binnen het thema The Street. Hij wilde zo een nieuwe, “primitieve” kunst 

uitvinden van alledaagse materialen16. Naarmate Oldenburg meer de ruimte in ging met zijn werk, 

groeide ook zijn interesse in theater. In 1960 voerde hij zijn eerste Happening uit, getiteld Snapshots 

from the City. Deze werd uitgevoerd in de omgeving van The Street en de attributen en kostuums die 

                                                
14 Barbara Haskell, “Claes Oldenburg: Object into Monument” tent.cat. (Pasadena Art Museum) Pasadena 1971, 
p.8. 
15 Marla Prather e.a., “Claes Oldenburg: An Anthology” tent. cat. (The Solomon R. Guggenheim Museum) New 
York 1995, p.2. 
16 Claes Oldenburg, “Notes” 1968. 
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hiervoor gebruikt werden waren net als de andere constructies in de ruimte gemaakt van materialen als 

karton en krantenpapier.  

 

De jaren ’60 markeerden voor Claes Oldenburg de periode van The Store. Hij had het thema van The 

Street nu achter zich gelaten en concentreerde zich op alledaagse objecten die hij om zich heen zag. “I 

take the materials  from the surroundings in the Lower East Side and transform them and give them 

back”17. De eerste objecten die hij voor zijn atelier/winkel maakte waren gipsen of mousseline 

constructies van onder andere kledingstukken en voedingswaren, geverfd in felle kleuren. In The 

Store, die zowel als atelier en als winkel fungeerde, werden tevens performances gehouden. In 1962 

maakte Oldenburg zijn eerste ‘soft sculptures’, grote gevulde canvas werken in de vorm van 

voedingswaren en andere objecten uit The Store. Later stapte Oldenburg over naar het gladdere 

materiaal vinyl voor zijn soft sculptures voor een meer afgewerkt eindresultaat. De objecten die in 

zachte versie werden nagemaakt waren zeer gevarieerd. Naast de junkfood items kwamen er ook 

enorme kledingstukken bij, regenpijpen, drumsets, typemachines, enzovoorts. Deze sculpturen zijn 

‘anti-base’, ze hebben geen vaste plek op bijvoorbeeld een sokkel, maar interageren met de ruimte om 

zich heen. Iedere keer dat een soft sculpture ergens wordt neergezet, neemt deze een andere vorm 

aan18.  

 

In de loop van de jaren ’60 is Claes Oldenburg steeds groter en steeds ruimtelijker gaan werken. In de 

jaren ’70 ging Oldenburg nog een stap verder en ging sculpturen op monumentale schaal maken, in 

samenwerking met fabrikant Lippincott Inc. De dagen van The Store waren voorbij en de 

fabrieksperiode was aangebroken. Sommige grootschalige sculpturen waren bedoeld voor 

binnenopstellingen, maar het liefst zag Oldenburg zijn sculpturen in de buitenlucht en op de grootst 

mogelijke schaal uitgevoerd worden. Veel van zijn ideeën en voorstellen voor monumenten zijn door 

hun onmogelijke omvang ook nooit gerealiseerd.  

                                                
17 Prather 1995 (zie noot 15), p.2. 
18 Prather 1995 (zie noot 15), p.3. 
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2.1. De schilderkunst in de sculpturen van Claes Oldenburg 

 

Claes Oldenburg is geen schilder. Hij maakt sculpturen. Dit onderzoek zal zich dan ook niet richten op 

de tekeningen en schilderijen van Claes Oldenburg, maar op de aanwezigheid van de schilderkunst in 

zijn sculpturen. Het lijkt misschien logisch en vanzelfsprekend dat iemand geen schilder is wanneer hij 

alleen sculpturen maakt, maar in de moderne kunstgeschiedenis ligt het niet zo simpel. De 

schilderkunst is lange tijd het meest dominant aanwezige discipline in de kunstgeschiedenis geweest 

en is niet uit de kunstwereld weg te denken. Nog steeds is de schilderkunst het eerste waar de meeste 

mensen aan denken als het woord “kunst” valt. Vele kunstenaars zijn hun carrière ooit begonnen met 

schilderen en of ze dit nu zijn blijven doen of uiteindelijk voor een ander medium kozen, het 

schilderen blijft een belangrijk gegeven. Performance kunstenaar Carolee Schneemann zei eens: “I am 

painter, I’m still a painter and I will die a painter”19.  

 

Ondanks het feit dat hij zijn kunstenaarschap begon als schilder, ziet Claes Oldenburg zichzelf toch 

eerst en vooral als beeldhouwer, in tegenstelling tot veel van zijn collega’s die in dezelfde periode 

werkten en ook de schilderkunst achter zich lieten. Oldenburg denkt ruimtelijk, niet vanuit het 

oppervlak. Toch behoudt zijn werk wel een relatie met de schilderkunst, bijvoorbeeld in zijn Store 

objecten die met dikke, felgekleurde verf zijn besmeurd: “My theme is here as often the expansion of 

painting into actual space, towards sculpture (…) The relation of painting and sculpture from the 

vantage point of sculpture...”20. Oldenburg zegt hier in feite dat hij het schilderen ruimtelijk, 

driedimensionaal wil maken. Hij heeft de schilderkunst dus toch niet helemaal achter zich gelaten. En 

dit zien we ook terug in zijn werk.  

 

Oldenburg’s vroege werk, uit de periode van de The Street en de begindagen van The Store, ligt nog 

vrij dicht bij de schilderkunst. Veel constructies voor The Street bestonden uit beschilderde stukken 

karton en krantenpapier. Deze werken werden aan de muur gehangen, op de grond gelegd, tegen een 

muur aangezet of van het plafond gehangen en werkten dus met de ruimte. Je kon er tussendoor lopen, 

overheen stappen of zelfs onderdoor kruipen. Toch bleven het platte werken, niets meer dan 

beschilderd karton [afb. 8]. De constructies werkten in en met de ruimte, maar waren zelf nog geen 

ruimtelijke werken. Met een werk als C-E-L-I-N-E (Backwards) ging Oldenburg een stapje verder 

richting het ruimtelijke. Dit werk bestond deels nog uit dezelfde bestanddelen van krantenpapier en 

verf, maar door de toevoeging van papier-maché over een grondvorm van ijzerdraad werd het toch 

meer dan een beschilderd plat vlak. Dit werk voelt als een ruimtelijk werk, de ronde, uitstekende 

vormen van de letters scheppen de illusie dat je om het werk heen kunt lopen en het van alle kanten 

kunt bekijken. Maar in werkelijkheid is het een reliëf en verhoud je je er net zo tegenover als tegen een 

                                                
19 Carolee Schneemann, 1993. 
20 Claes Oldenburg, Emmett Williams, “Store Days” New York 1967, p.54. 
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schilderij. Voor The Store maakte Oldenburg ook nog een aantal van dit soort reliëfs, gemaakt van 

mousseline en gips en wederom beschilderd [afb.10]. Ook tot deze werken verhouden we ons zoals we 

ons tegenover een schilderij zouden verhouden, ze zijn maar van één kant te bekijken. Maar toch 

bezitten deze werken een soort tastbaarheid en lichamelijkheid waardoor we ze eerder als ruimtelijk 

werk willen beschouwen, al zijn sommige exemplaren platter en doen ze meer aan schilderijen denken 

dan het eerdere werk C-E-L-I-N-E (Backwards). De schilderachtigheid zit in deze werken niet alleen 

in de platheid, maar vooral ook in de verf. De vormen van de reliëfs zijn niet altijd even duidelijk en 

we hebben de verflaag soms nodig om het afgebeelde object te herkennen. De manier waarop 

Oldenburg zijn reliëfs beschildert doet denken aan de Abstract Expressionisten. De felle kleuren en 

dikke, druipende verf die hier en daar lijkt te zijn ‘gemorst’ geven het geheel een Pollock-achtig 

karakter. De volledig ruimtelijke werken uit The Store verschillen in dit opzicht niet veel van de 

reliëfs. Ze zijn van dezelfde materialen gemaakt en op dezelfde manier beschilderd en bezitten nog 

dezelfde schilderachtige kwaliteiten, al zijn ze qua vorm niet meer te vergelijken met schilderijen. 

Deze sculpturen voelen niet direct veel ruimtelijker aan dan de reliëfs, ze doen nog steeds sterk denken 

aan schilderijen. Wat Oldenburg hier doet is, zoals op de vorige pagina reeds aangegeven, het 

schilderij driedimensionaal maken.  

 

Het driedimensionale schilderij is ook weer terug te zien in Oldenburg’s soft sculptures. De zachte, 

canvas sculpturen verschillen sterk met de glanzende, kleurrijke objecten uit The Store. De vormen 

van deze werken worden voor een groot deel door de zwaartekracht bepaald en komen daardoor 

enigszins log en lomp over. Het canvas is veel zachter en warmer dan het glazuurachtige oppervlak 

van de objecten ui The Store. Toch behouden ze nog een relatie met eerder, meer schilderachtig werk. 

In de Airflow serie heeft Oldenburg het canvas beschilderd op een manier die terug doet denken aan de 

kartonnen constructies van The Street [afb. 11]. En in zijn sculpturen van vinyl zien we dezelfde 

felgekleurde, glanzende oppervlakken van de objecten uit The Store terug [afb. 12]. De overstap van 

katoen naar vinyl in de soft sculptures zorgde niet alleen voor een grote verandering in het uiterlijk en 

het gevoel van de werken, maar betekende ook een verdere verwijdering van de schilderkunst. Het 

canvas had nog een directe relatie met de traditionele schilderkunst, zeker omdat Oldenburg het canvas 

ook nog daadwerkelijk beschilderde. Maar het koude, industriële vinyl met zijn gladde oppervlak was 

hier ver van verwijderd.    

 

Binnen het thema van The Home liet Oldenburg de schilderkunst definitief achter zich. Hier neemt hij 

afstand van het object en wordt hij vooral de ontwerper van zijn sculpturen. In plaats van zich te 

concentreren op het creëren van vormen, zoals een schilder of beeldhouwer dit doet, gaat Oldenburg 

zich richten op “found design”21, wat tevens de basis was van zijn monumentale en architecturale werk 

                                                
21 Prather, e.a., 1995 (zie noot 15), p. 261. 
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van de hierop volgende jaren. Een centraal werk binnen het thema The Home is Bedroom Ensemble uit 

1963 [afb. 13]. De meubels in deze installatie hebben drukke, kleurrijke patronen die doen denken aan 

Action Painting schilderijen, maar die hier zijn gereduceerd tot decoratieve patronen. Aan de muur 

hangt een Jackson Pollock, ook gereduceerd tot een decoratief element. Voor Oldenburg eindigt hier 

het schilderen. Hij beschrijft zelf zijn weg van The Street naar The Store tot The Home als volgt: 

“Street equals drawing, Store equals painting, Home equals sculpture”22. In de monumentale 

sculpturen van de jaren ’70 en daarna blijft de schilderkunst afwezig. Oldenburg werkt hier verder als 

ontwerper en architect. 

 

 

2.2. De lichaamsmetafoor in de sculpturen van Claes Oldenburg 

 

Claes Oldenburg heeft als geen ander in de moderne kunstgeschiedenis het object tot leven weten te 

brengen. Hij heeft het voelende object geïntroduceerd in de kunstwereld23. Oldenburg heeft een 

erotische verhouding tot zijn sculpturen, zoals veel kunstenaars dit met hun werk hebben. Maar hij is 

erin geslaagd om deze sensualiteit en seksualiteit tot kwaliteiten van het object zelf te maken. Het is 

hier niet alleen de relatie tussen kunstenaar en kunstwerk die erotisch van aard is, maar het kunstwerk 

zelf straat een sensualiteit uit die volledig vanuit het object zelf lijkt te komen. Dit maakt van 

Oldenburg’s sculpturen voelende objecten. De sensuele kwaliteit van Oldenburg’s sculpturen is van 

zijn vroegste tot zijn laatste werk duidelijk aanwezig. Laten we weer gaan kijken naar C-E-L-I-N-E 

(Backwards). Ik zei eerder al dat dit werk voelt als een ruimtelijk werk. De vormen van de letters zijn 

rond en voluptueus en doen niet direct denken aan een woord. De papier-maché letters dienen hier 

namelijk niet als communicatiemiddel. Doordat de letters achterstevoren zijn aangebracht zijn ze van 

hun communicatieve functie ontheven en het woord ageert nu als een lichaam, een pulserend en 

ademend ding.  

 

Dit  lichamelijke gevoel is duidelijker aanwezig in de objecten uit The Store. Waar de werken van The 

Street nog een schaduwachtig karakter over zich hadden, hebben de objecten in The Store een meer 

erotische aard. Deze kledingstukken, gebakjes en andere alledaagse objecten zijn heel tactiel en 

wekken een verlangen tot aanraken op, als een huid. Net als het lichaam lijken deze objecten te willen 

voelen en gevoeld worden. Het felgekleurde, glanzende glazuur waarmee de objecten beschilderd zijn 

trekt direct de aandacht van de kijker en houdt deze vast. De blik waarmee de kijker het object ziet is 

er een van verlangen. De relatie tussen lichaam en object is het sterkst bij Oldenburg’s kledingstukken. 

Hier speelt Oldenburg met het idee van kleding als een huid. Kleding heeft altijd een belangrijke rol 

                                                
22 Oldenburg, in Coosje van Bruggen, Claes Oldenburg: Just Another Room, tent.cat. (Museum für Moderne 
Kunst) Frankfurt 1991, p.31. 
23 Prather e.a., 1995 (zie noot 15) p.13. 
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gespeeld voor Oldenburg, dit is ook al in zijn vroegere schilderijen zichtbaar. Bijvoorbeeld in Self-

Portrait uit 1959 [afb. 14] heeft hij geen zichtbaar onderscheid gemaakt tussen de huid en de kleding 

van de kunstenaar. Voor Oldenburg is de sensatie van kleding gelijk aan de sensatie van een huid24. De 

kledingstukken in The Store zitten niet om een lichaam of een huid heen, ze hebben een autonoom 

bestaan en worden daardoor hun eigen huid.  

 

De sensatie van huid wordt nog verder versterkt in de soft sculptures die Oldenburg in de jaren ‘60 

maakte. Deze zachte sculpturen waren gemaakt van canvas, gevuld met kapok [afb. 15]. Het canvas is 

traditioneel binnen de schilderkunst een metafoor voor het lichaam of de huid, zo ook bij deze 

sculpturen. De zachtheid van deze werken refereert naar de zachtheid van het lichaam25, ze lijken op te 

zwellen, of met andere woorden, te ademen. De canvas ’huid’ van deze werken kan ook weer 

vergeleken worden met de kledinglaag als huid. De eerste serie van de soft sculptures waren zachte 

versies van de objecten die al in The Store aangeboden werden, maar Oldenburg ging hier nog mee 

verder binnen het thema The Home. De ronde vormen in deze sculpturen verwijzen vaak naar de ronde 

vormen van een vrouwenlichaam. Dit is heel letterlijk te zien in een aantekening die Oldenburg 

maakte voor het werk Dormeyer Mixer uit 1965, waarin Oldenburg een foto van borsten bij zijn studie 

naar mixers plakte. De mixer en de borsten hebben vrijwel dezelfde vorm [afb. 16]. Ook in de serie 

Light Switches waar Oldenburg in 1964 mee begon kunnen we borsten ontdekken [afb.17] en de Three 

Way Plug uit 1975 is zelfs een compleet lichaam [afb. 18]. De eerste versies van de soft sculptures 

waren gemaakt van canvas, maar later stapte Oldenburg over naar een meer industrieel materiaal dat 

beter aansloot bij zijn industriële subjecten: vinyl. Dit materiaal is glad en koud en daarmee 

ontoegankelijker dan de warmere canvas sculpturen. De huid van deze objecten is dus wezenlijk 

anders dan de canvas versies, maar het effect op de toeschouwer blijft hetzelfde, of wordt zelfs nog 

versterkt. Er wordt in deze werken een grotere afstand tussen object en kijker gecreëerd, maar hierdoor 

wordt tegelijkertijd de relatie van verlangen en begeerte tussen object en persoon vergroot [afb. 19-

20]. 

 

De seksuele connotaties in het werk van Claes Oldenburg zijn ook nog in zijn monumentale werken 

van de jaren ’70 aanwezig. In eerste instantie lijken deze werken voornamelijk een maatschappelijke 

boodschap te hebben. Zijn eerste gerealiseerde monument, Placid Civic Monument uit 1967 bestond 

uit een gat in de grond, ter grootte van een graf en kan als commentaar op de traditionele formele 

voorwaarden voor een monument gezien worden. Het gat diende als alternatief voor de sokkel die 

traditioneel aan de basis van een standbeeld of monument staat26. Maar deze werken hebben ook altijd 

een erotische kant. In dit geval is het gat in de grond tevens een verwijzing naar het vrouwelijke 

                                                
24 Prather e.a., 1995 (zie noot 15) p.17. 
25 Haskell 1971 (zie noot 14), p.8. 
26 Prather, e.a. 1995 (zie noot 15), p.258. 
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geslacht. Trowel, een enorme tuinschep die deels in de grond verdwijnt, ageert in de woorden van 

Oldenburg als: “a generalized penetrator”27 en kan dus vergeleken worden met het mannelijke 

geslacht. Het werk van Oldenburg is over het algemeen erotisch van aard en elk werk is in feite een 

vermomming voor het mannelijke of vrouwelijke geslacht. Een goed voorbeeld van een werk dat 

beiden bezit is Clothespin, op grote schaal uitgevoerd in 1976. Dit werk torent omhoog in de vorm van 

een fallus, maar tegelijkertijd zien we in de benedenhelft van het werk ook het vrouwelijk geslacht 

terug [afb. 21]. Op deze manier blijft de lichaamsmetafoor zelfs in zijn latere fabriekswerken nog 

aanwezig. Maar de lichaamsmetafoor is niet alleen in de vorm van geslachtsdelen aanwezig. De vorm 

en functie van de sculpturen refereren vaak aan het mannelijke, dan wel vrouwelijke geslacht, maar het 

subject is altijd het lichaam van de kunstenaar zelf. Oldenburg gaat altijd van zichzelf uit, hij maakt 

zijn sculpturen naar het beeld dat hij van zichzelf heeft: “what I see is not the thing itself but – myself - 

in its form”28. Zijn sculpturen zijn dus vaak zinspelingen op zijn eigen lichaam. 

 

Hoe ziet Claes Oldenburg zichzelf en hoe zien we zijn lichaam in het werk terug? Sommige 

kunstenaars doen dit door een indexicale relatie met hun werk aan te gaan, waardoor er in de 

uiteindelijke sculptuur een bewijs achterblijft van de fysieke aanwezigheid van de kunstenaar. Jasper 

Johns besmeurde een doek met een dikke laag was en nam hier vervolgens een flinke hap uit. Het 

eindresultaat was niets meer dan de beetafdruk van de kunstenaar, een bewijs van zijn fysieke 

aanwezigheid tijdens het creatieproces van dit werk. In Oldenburg’s sculpturen zien we geen 

dergelijke aanwezigheid van het lichaam terug. Met name bij de grote projecten van de jaren ’70 en 

daarna zien we niet eens de hand van de kunstenaar in het werk terug, alles is gefabriceerd en 

Oldenburg is nog slechts ontwerper. Er is dus geen indexicale relatie tussen kunstenaar en sculptuur in 

het latere werk van Claes Oldenburg. Het lichaam van de kunstenaar wordt hier ook niet direct in het 

werk gerepresenteerd. De sculpturen representeren alledaagse objecten als wasknijpers, 

honkbalknuppels en schroeven, objecten die op het eerste gezicht niets met een lichaam te maken 

lijken te hebben. Toch zit hierin een metafoor voor het lichaam van de kunstenaar verscholen. 

Oldenburg heeft een vrij onzeker lichaamsbeeld en ziet zijn eigen lichaam als nogal omvangrijk, log 

en langzaam bewegend: “I always think of myself as being rather stationary and lump-like and I’m 

very fond of sleeping, of feeling my body producing weight on a surface”29. Deze eigenschappen laat 

hij in zijn sculpturen terugkomen. In de vroegere werken zien we al dat hij speelt met gewicht en 

zwaartekracht. De sculpturen en objecten van The Street en The Store zijn gemaakt van lichte 

materialen, maar op zo’n manier vormgegeven dat het lijkt of de zwaartekracht veel druk op ze 

uitoefent. De werken zijn vaak tegen de muur gezet, in een hoek of over een stoel gegooid, of van het 

plafond gesuspendeerd, waardoor de rol van de zwaartekracht versterkt wordt. Ook de soft sculptures 
                                                
27 Oldenburg, in Haskell 1971 (zie noot 14), p.126. 
28 Oldenburg, Williams, 1967 (zie noot 20), p.65. 
29 Claes Oldenburg, Martin Friedman, “Oldenburg, Six Themes” tent.cat. (Walker Art Center), Minneapolis 
1975, p.13. 
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doen zwaar en log aan en door hun zachtheid wordt de vorm voor een groot deel bepaald door de 

zwaartekracht. Oldenburg’s latere buitensculpturen lijken soms de zwaartekracht te kunnen trotseren, 

zoals Balancing Tools uit 1984 [afb. 22] en Tube Supported by Its Contents uit 1985 [afb. 23]. Toch 

blijven ook deze werken door hun omvang gewichtig en traag, “stationary” zoals Oldenburg zichzelf 

beschreef. Ondanks het feit dat we Claes Oldenburg niet letterlijk in het werk terugzien, is hij dus wel 

degelijk in het werk aanwezig. De objecten zijn als het ware stand-ins voor het lichaam van de 

kunstenaar.  

 

Veel van Oldenburg’s voorstellen voor monumenten en gebouwen zijn nooit gerealiseerd. Het is 

moeilijk voor te stellen hoe deze werken zich tot de kijker en de omgeving zouden verhouden, maar 

één ding is zeker: ze zijn van kolossale omvang. Vermoedelijk zou er in dit geval dus ook sprake zijn 

van een zeer zwaar en onbeweeglijk uitziend object, vergelijkbaar met een wolkenkrabber. 
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3. Besluit 

 

 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik aangetoond dat de sculpturen van Claes Oldenburg het lichaam 

metaforisch kunnen voorstellen. Hoewel het lichaam in zijn sculpturen niet wordt gerepresenteerd, 

bezitten ze wel lichamelijke kwaliteiten en Oldenburg weet deze op verschillende manieren naar voren 

te brengen. In de gipsen sculpturen uit The Store is het voornamelijk de huid van de werken die ze hun 

lichamelijkheid geeft. Deze werken zijn bedekt met een dikke, glanzende verflaag die niet alleen dient 

als afwerking, maar tevens het object een echte eigen huid geeft, die er om vraagt om aangeraakt te 

worden. Oldenburg heeft veel kledingstukken op deze manier gemaakt. Kleding speelt voor Oldenburg 

een belangrijke rol, hij beschouwt kleding als een tweede huid. Hetzelfde gevoel is ook in de soft 

sculptures weer aanwezig. Deze canvas objecten komen door hun zachtheid dichter bij de sensatie van 

kleding en huid. Het lichaam is in de soft sculptures ook in de vorm meer zichtbaar aanwezig. Deze 

werken zijn een stuk ronder en voluptueuzer dan de objecten uit The Store en tonen daarmee meer 

gelijkenis met het vrouwelijk lichaam. Ook lijken deze werken bijna te ademen. De vulling van de 

sculpturen laat ze omhoog rijzen en geeft ze hun vorm, maar door hun zachtheid heeft de 

zwaartekracht toch de overhand en worden ze weer naar beneden gehaald. Dit spel tussen vorm en 

vormeloosheid geeft de werken een pulserend effect. De latere versies van vinyl hebben nog dezelfde 

lichamelijke vormen, maar een minder zacht gevoel. Het vinyl is een koud, industrieel materiaal en 

voelt minder aan als kleding of een huid. Maar het gevoel van begeerte, het verlangen om aan te raken, 

blijft aanwezig, net als bij de eerdere objecten uit The Store. Oldenburg’s monumentale sculpturen 

gaan nog een stap verder en zijn volledig industrieel, geproduceerd in fabrieken met Oldenburg nog 

slechts als ontwerper. Deze werken bezitten niet meer de huid of kledinglaag die nog in de soft 

sculptures aanwezig was, maar ze tonen nog wel een gelijkenis met het lichaam. Ook deze werken 

verwijzen nog naar het mannelijke of vrouwelijke geslacht, ze bestaan vaak uit ronde, vrouwelijke 

vormen en/of fallussen.  

 

De sensualiteit en seksualiteit in de werken van Claes Oldenburg speelt dus een belangrijke rol in het 

evoceren van het lichaam. Dit is een kwaliteit die al zijn sculpturen bezitten, zowel de vroege als de 

latere werken. Oldenburg is er in geslaagd om deze eigenschap ongeacht materiaal, grootte en wijze 

van productie in zijn werk naar voren te laten komen. Maar het lichaam wordt ook nog op een andere 

manier in zijn werk geëvoceerd, namelijk in de vorm van de sculpturen. Opvallend aan Oldenburg’s 

sculpturen is dat het stuk voor stuk objecten zijn met een simpele en duidelijk herkenbare vorm. Er 

zijn weinig details of andere kleine onderdelen in de objecten te ontdekken, ze bestaan voornamelijk 

uit een paar bij elkaar verzamelde geometrische vormen. De vorm van Floor Cake, bijvoorbeeld, is 

niets meer dan een aantal op elkaar gestapelde driehoeken en Clothespin bestaat uit twee lichtgebogen 

balken die tegen elkaar aan zijn gezet. Ook de objecten uit The Store waren simpel van vorm en vrij 
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grof beschilderd. Oldenburg kiest voor simpele vormen in zijn werken, omdat dit correspondeert met 

zijn eigen zelfbeeld. Hij ziet zijn eigen lichaam als een groot en log ding en brengt dit beeld terug in 

zijn sculpturen. Zijn werken bezitten ieder een bepaalde logheid en traagheid, ze lijken gebukt te gaan 

onder de zwaartekracht. Zo ervaart Oldenburg ook zijn eigen lichaam. De werken dienen dus tevens 

als metafoor voor het lichaam van de kunstenaar. 

 

We kunnen nu concluderen dat de lichaamsmetafoor ook nog in de latere, industriële werken van 

Claes Oldenburg aanwezig is, de overstap van zelfgemaakte sculpturen naar gefabriceerde 

monumenten heeft hier geen gevolgen op gehad. Oldenburg is in de loop van zijn carrière steeds 

groter gaan werken, met steeds nieuwe en meer industriële materialen. Maar er zijn twee elementen in 

zijn werk aanwezig die als een rode draad door zijn gehele oeuvre lopen. Oldenburg’s sculpturen 

fungeren als stand-ins voor echte lichamen en lichaamsdelen. Het zou ook niet anders kunnen zijn 

geweest, aangezien Oldenburg altijd zijn eigen lichaam als uitgangspunt voor zijn werken gebruikt. In 

ieder werk zien we de kunstenaar zelf terug. Daarnaast zien we ook in deze latere werken nog de 

verwijzingen naar het mannelijke en vrouwelijke geslacht terug. Dit is tevens een bewuste keuze van 

de kunstenaar geweest. Oldenburg is altijd een voorstander geweest van het erotische in de kunst en 

laat dit dan ook zeker niet in zijn eigen werk ontbreken.  

 

Claes Oldenburg is een kunstenaar die veel op papier heeft gezet. Door de jaren heen heeft hij alles 

wat hij op straat zag, alles wat hem opviel, verzameld en gedocumenteerd. Ook al zijn gedachten, 

ideeën en andere hersenspinsels zijn zorgvuldig opgeschreven. Deze rijkdom aan bronnen heeft mij 

zeer geholpen in mijn onderzoek. Oldenburg’s notities en schetsen zijn goed bewaard gebleven en 

tevens los, als werk op zich, uitgegeven. Ik heb veel door deze aantekeningen heen gebladerd om meer 

inzicht te krijgen in Oldenburg als kunstenaar, in hoe hij over zichzelf, over zijn werk en ook over de 

wereld om hem heen nadenkt. Er is ook door anderen veel over Oldenburg geschreven. De momenten 

waarop ik vastliep in mijn onderzoek waren dan ook in geen zin het gevolg van een tekort aan 

informatie. Enerzijds is deze overvloed aan informatie een zeer aangename luxe in een kunsthistorisch 

onderzoek, anderzijds betekent dit misschien ook dat er minder meer te onderzoeken valt. Het lijkt 

alsof alles wat er over het werk van Claes Oldenburg gezegd kan worden, reeds gezegd is. Oldenburg 

heeft zich altijd duidelijk over zijn eigen werk uitgesproken en in elk naslagwerk over Claes 

Oldenburg dat ik voor dit onderzoek heb geraadpleegd, wordt hij ook veelvuldig gequote. Hoewel de 

bevindingen die ik tijdens dit onderzoek heb gedaan voor mij nieuw waren, zijn dit geen echte 

vernieuwende ontdekkingen geweest. Dit onderzoek dient dan ook niet gezien te worden als een 

bijdrage aan het onderzoek naar het werk van Claes Oldenburg, maar in een context, als onderdeel van 

het onderzoek naar de lichaamsmetafoor in de moderne en hedendaagse kunst. Op dit gebied is nog 

zeer weinig onderzoek verricht en ik denk dat deze case er zeker aan bijdraagt. 
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PRATHER, M., e.a.,  Claes Oldenburg: An Anthology, tent. cat. New York (The Solomon R. 

Guggenheim Museum) 1995, pp. 52-53. 
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Afb. 9  Claes Oldenburg, C-E-L-I-N-E (Backwards), 1959, krantenpapier in lijm over een frame van 

ijzerdraad, beschilderd met caseïne, 78,1 x 100,7 x 7,6 cm, New York. Foto: PRATHER, M., e.a.,  

Claes Oldenburg: An Anthology, tent. cat. New York (The Solomon R. Guggenheim Museum) 1995, 

pp. 38-39. 
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Afb. 10  Claes Oldenburg, Two Girls’ Dresses, 1961, mousseline in gips over een frame van 

ijzerdraad, beschilderd met glazuur, 106,7 x 104,1 x 16,5 cm, Collectie van Reinhard Onnasch, Berlin. 

Foto: PRATHER, M., e.a.,  Claes Oldenburg: An Anthology, tent. cat. New York (The Solomon R. 

Guggenheim Museum) 1995, p. 85. 
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Afb. 11  Claes Oldenburg, Soft Engine Parts #2 (Filter and Horns), 1965, canvas gevuld met kapok, 

beschilderd met spuitverf, hout, 104,1 x 78,7 x 22,9 cm, Collectie van Reinhard Onnasch, Berlijn. 

Foto: PRATHER, M., e.a.,  Claes Oldenburg: An Anthology, tent. cat. New York (The Solomon R. 

Guggenheim Museum) 1995, p.219. 
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Afb. 12  Claes Oldenburg, Giant BLT (Bacon, Lettuce and Tomato Sandwich), 1963, vinyl gevuld met 

kapok, hout beschilderd met acrylverf, 81,3 x 99,1 x 73,7 cm, Collectie van Maria en Conrad Janis, 

Beverly Hills. Foto: PRATHER, M., e.a.,  Claes Oldenburg: An Anthology, tent. cat. New York (The 

Solomon R. Guggenheim Museum) 1995, pp. 190-191. 
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Afb. 13  Claes Oldenburg, Bedroom Ensemble, Replica 1, 1969, hout, vinyl, metaal, nepbont, 

mousseline , Dacron, polyurethaanschuim en lak, 5,18 x 6,4 m, Museum für Moderne Kunst, 

Frankfurt. Foto: PRATHER, M., e.a.,  Claes Oldenburg: An Anthology, tent. cat. New York (The 

Solomon R. Guggenheim Museum) 1995, pp.208-209.  
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Afb. 14  Claes Oldenburg, Self Portrait, 1959, olieverf op doek, 

172,7 x 120,7 cm. Foto: PRATHER, M., e.a.,  Claes Oldenburg: 

An Anthology, tent. cat. New York (The Solomon R. Guggenheim 

Museum) 1995, p. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 15  Claes Oldenburg, Floor Cake, 1962, canvas gevuld met schuimrubber en kartonnen dozen, 

beschilderd met synthetische polymeerverf en latex, 1,48 x 2,9 x 1,48 m, The Museum of Modern Art, 

New York. Foto: PRATHER, M., e.a.,  Claes Oldenburg: An Anthology, tent. cat. New York (The 

Solomon R. Guggenheim Museum) 1995, p.147. 
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Afb. 16  Claes Oldenburg, Dormeyer Mixer (study), 1965, inkt en collage op papier, 27 x 20,3 cm. 

Foto: PRATHER, M., e.a.,  Claes Oldenburg: An Anthology, tent. cat. New York (The Solomon R. 

Guggenheim Museum) 1995, p. 239. 
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Afb. 17  Claes Oldenburg, Soft Light Switches – Ghost Version, 1971, canvas gevuld met kapok, 

gesso, potlood, 121,9 x 121,9 x 30,5 cm. Foto: PRATHER, M., e.a.,  Claes Oldenburg: An Anthology, 

tent. cat. New York (The Solomon R. Guggenheim Museum) 1995, p. 202. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Afb. 18  Claes Oldenburg, Three-Way 

Plug, Scale A, Soft, Brown, 1975, 

vinyl gevuld met zacht polyurethaan 

schuim, Masonite, houd, gaas, metal 

en touw, 3,66 x 1,96 x 1,5 m, Walker 

Art Center, Minneapolis. Foto: Foto: 

PRATHER, M., e.a.,  Claes 

Oldenburg: An Anthology, tent. cat. 

New York (The Solomon R. 

Guggenheim Museum) 1995, p. 333. 
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Afb. 19  (links) Claes Oldenburg, Soft Toilet – Ghost Version, 1966, canvas gevuld met kapok, 

beschilderd met acrylverf, op een metalen standard en beschilderde houten sokkel, 129,5 x 83,3 x 71,1 

cm, privé collectie. Foto: PRATHER, M., e.a.,  Claes Oldenburg: An Anthology, tent. cat. New York 

(The Solomon R. Guggenheim Museum) 1995, p. 230. 

 

Afb. 20  (rechts) Claes Oldenburg, Soft Toilet, 1966, vinyl, Plexiglas en kapok op een beschilderde 

houten sokkel, 144,9 x 70,2 x 71,3 cm, Whitney Museum of American Art. Foto: PRATHER, M., e.a.,  

Claes Oldenburg: An Anthology, tent. cat. New York (The Solomon R. Guggenheim Museum) 1995, 

p. 231. 
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Afb. 21  Claes Oldenburg, Clothespin, 1976, Cor-Ten en roestvrij staal, 13,72 x 3,74 x 1,37 m, Centre 

Square Plaza, Fifteenth and Market streets, Philadelphia. Foto: PRATHER, M., e.a.,  Claes 

Oldenburg: An Anthology, tent. cat. New York (The Solomon R. Guggenheim Museum) 1995, p. 385. 
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Afb. 22  Claes Oldenburg, Balancing Tools, 1984, staal, beschilderd met polyurethaan glazuur, 8 x 9 x 

6,05 m, Vitra International AG, Wei lam Rhein.. Foto: PRATHER, M., e.a.,  Claes Oldenburg: An 

Anthology, tent. cat. New York (The Solomon R. Guggenheim Museum) 1995, p. 410. 
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Afb. 23   Claes Oldenburg, Tube Supported by its Contents, 1985, brons en staal, beschilderd met 

polyuethaan glazuur, 4.57 x 3,66 x 2,9 m, Collectie van Galerie Schmeda, Düsseldorf. Foto: 

PRATHER, M., e.a.,  Claes Oldenburg: An Anthology, tent. cat. New York (The Solomon R. 

Guggenheim Museum) 1995, p. 413. 
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Sleutelpublicaties in dit onderzoek 

 

 

Een belangrijke publicatie die ik voor dit onderzoek heb gebruikt komt van de kunstenaar zelf, in 

samenwerking met Emmett Williams. Het heet “Store Days” en is een verzameling van aantekeningen, 

schetsen en andere notities die Claes Oldenburg tijdens de periode van The Store maakte. Elke pagina 

staat vol met op het eerste gezicht onsamenhangende gedachten en observaties, afgewisseld met snelle 

schetsen van prille ideeën. Het werk bevat tevens scripts en foto’s van de happenings die in de ruimte 

van The Store werden uitgevoerd, alsmede Oldenburg’s essay “I am for an art”. De notities bieden een 

ongecensureerde kijk in zowel het hoofd als het leven van de kunstenaar. De aantekeningen gaan de 

ene keer over zijn werk en de obstakels waar hij tegenaan loopt en dan weer over zijn dagelijks leven 

met zijn toenmalige echtgenote Pat Muschinski. Ik heb mede dankzij dit boek meer inzicht gekregen 

in de werken van Claes Oldenburg en vooral in Oldenburg als kunstenaar. Kunst en het leven lagen 

voor Oldenburg zeer dicht bij elkaar, soms zelf te dicht, in zijn eigen woorden: “I have got love all 

mixed up with art. I have got my sentiments for the world all mixed up with art. I am a disaster as an 

artist because I can’t leave the world alone”30. Dit is slechts een voorbeeld, maar het zijn uitspraken 

als deze die mij zeer hebben geholpen de werken van Oldenburg beter te begrijpen. Als je naar The 

Store kijkt met deze uitspraak in je achterhoofd zie je meteen het probleem waar Oldenburg hier mee 

worstelt. Hij haalt objecten die we dagelijks in winkelruiten zien staan, reproduceert ze op zijn manier 

en zet ze weer terug in hun oorspronkelijke omgeving: een winkel. The Store is tegelijkertijd een 

galerie, werkplaats en een winkel. De twee werelden waarin Oldenburg leeft, de kunstwereld en de 

‘normale’ wereld, komen hier samen en gaan deels in elkaar over. Ik heb veel aan Oldenburg’s 

aantekeningen uit “Store Days” gehad. Al hadden veel notities niet direct te maken met mijn 

onderzoek, ze hebben mij wel gemotiveerd om verder te gaan en te blijven zoeken naar nieuwe 

inzichten in oude en bekende werken.  

 

Een tweede belangrijke publicatie in dit onderzoek is de tentoonstellingscatalogus “Claes Oldenburg: 

An Anthology”. Dit werk bevat een uitgebreide biografie van Oldenburg en essays over verschillende 

belangrijke elementen binnen zijn werk. Het boek is in samenwerking met de kunstenaar tot stand 

gekomen en behandelt de carrière van Oldenburg als kunstenaar van het begin tot aan de jaren ’90. Er 

wordt in dit werk niet alleen benoemd wát Oldenburg in de loop der jaren heeft gemaakt, maar ook 

welke gebeurtenissen aan iedere volgende periode in zijn carrière vooraf gingen en hoe nieuwe 

ontwikkelingen in zijn werk tot stand zijn gekomen. Deze worden uitvoerig besproken en binnen een 

maatschappelijke en kunsthistorische context geplaatst. Daarnaast bevat het boek een uitgebreide 

selectie kleurenfoto’s van de werken die deels uit het archief van Claes Oldenburg zelf komen en deels 

                                                
30 Oldenburg, Claes in Claes Oldenburg, Emmett Williams, “Store Days”, New York 1976, p.13. 
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onder zijn toezicht opnieuw zijn gefotografeerd. Deze catalogus heeft mij veel informatie gegeven 

over het oeuvre van Oldenburg en hoe hij in de loop der jaren is gegroeid als kunstenaar. En de vele 

kleurenfoto’s waren hier een onmisbare aanvulling op. In deze bijlage heb ik essay uit de catalogus 

opgenomen: “Claes Oldenburg and the feeling of things” door Germano Celant. Deze tekst heeft van 

alles wat in de catalogus is opgenomen het meest bijgedragen aan dit onderzoek.  


