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Voorwoord 
 

 

Hoewel de afgelopen jaren vrij veel overzichtsboeken en artikelen zijn verschenen over het oeuvre van 

Kiefer, is het opmerkelijk dat zijn omvangrijke productie van kunstenaarsboeken relatief weinig 

aandacht krijgt. Bij de schaarse momenten van bespreking van zijn boeken wordt er slechts gefocust 

op de betekenis van de mythologische en historische archetypen in de werken. Er wordt voorbijgegaan 

aan de vragen waarom Kiefer kiest voor deze kunstvorm, welke positie hij de boeken toekent binnen 

zijn oeuvre en in hoeverre zijn boeken aansluiten bij de ontwikkeling van het kunstenaarsboek in de 

tweede helft van de twintigste eeuw.  

 

Het doel van het onderzoek is om de kunstenaarsboeken van Kiefer formeel te analyseren en in een 

bredere kunsthistorische context te plaatsen. Aangezien een grote hoeveelheid kunstenaarsboeken is 

verschenen sinds de jaren ’60, zal er ingezoomd worden op de Duitse, naoorlogse kunstenaarsboeken. 

Het onderzoek is er dus geenszins op gericht een volledig kunsthistorisch overzicht te bieden wat 

betreft de ontwikkelingen van het kunstenaarsboek.  

 

Waar tevens rekening mee moet worden gehouden is het feit dat het kunstenaarsboek nog steeds geen 

eenduidige definitie kent en dat diverse verschijningsvormen onder deze term worden geschaard. Voor 

een juist begrip van de term ‘kunstenaarsboek’ is een goede definitie van de term ‘boek’ noodzakelijk. 

Het boek wordt in de literatuur veelal in de breedste zin van het woord omschreven,waarbij het gaat 

om elk exemplaar van geschreven of gedrukte tekst dat is verveelvoudigd, gedistribueerd, of 

anderszins openbaar is gemaakt en dat tot doel heeft het overbrengen van een boodschap of verhaal. 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het boek altijd een eenheid vormt en gekenmerkt kan worden als een 

materieel object.
1
 Hoewel het boek verscheidene verschijningsvormen kent (een kleitablet, een 

papyrus rol, een beeld op een scherm), is de meest voorkomende vorm de codex. De codex kan 

omschreven worden als: ‘[m]ade from a set of bound leaves or pages, the codex is a very restrained 

form – conventionally made with standard-size pages fixed in a rigid sequence by being clasped or 

held on one side’.
2
 Als er in dit onderzoek gesproken wordt over ‘boek’ of ‘boekvorm’, dan wordt 

hiermee bovenstaande codex vorm bedoeld.  

 

Wat betreft het kunstenaarsboek, zal in dit onderzoek de volgende definitie als uitgangspunt worden 

genomen: ‘Artists’ books can be described as those books which have been produced by artists, 

distinct from other kinds of art publishing in that they’re not tied to the conventions of literature or 

                                                           
1
 S. Eliot en J. Rose (red.), A Companion to the History of the Book, Oxford 2007, p.2-3. 

2
 J. Drucker, The Century of Artists’ Books, New York 1995, p. 121. 
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criticism or illustration. The principle theory of artist’s books is that instead of being about art they’re 

rather books which are intended as artworks in themselves’.
3
  

Volledigheidshalve, dit betekent niet dat er ingegaan wordt op woordwerken, visuele poëzie, 

tijdschriftenwerken, dagboeken, manifesten, reproducties, catalogi, grafisch werk, geïllustreerde 

boeken en hedendaagse livres d’artistes. Deze hedendaagse livres d’artistes behoren tot een stroming 

die is gebaseerd op de klassieke traditie van het livre d’artiste
4
. Zij onderscheiden zich van het 

kunstenaarsboek, omdat zij luxe uitgaven zijn (vaak handgemaakt) en er sprake is van een vergaande 

samenwerking tussen auteur, kunstenaar en uitgever.
5
 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 T. Guest, ‘An introduction to books by artists’, in Guest, T. en Celant, G., Books by Artist, Toronto 1981, via: S. 

Turner, Facing the page. British Artist’s books. A survey, 1983-1993, 1993, p. 8. 
4
 Zie voor de bespreking van deze traditie hoofdstuk 3. 

5
 P.R. Koch, ‘The Third Stream. A View from the West Back to the East’, in: D. Jury en P.R. Koch, Book Art Object 

2, Berkeley 2013, p. 17. 
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Inleiding 
 

In 1969 reisde de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer (Donaueschingen, 8 maart 1945) door 

Zwitserland, Frankrijk en Italië om zichzelf, terwijl hij de Hitlergroet gaf gekleed in militaire kledij, te 

fotograferen. Kiefer, die in 1966 zijn studie Rechtsgeleerdheid afbrak om te gaan studeren aan de 

kunstacademies van Freiburg, Karlsruhe en Düsseldorf, beoogde met deze fotoserie Besetzungen aan 

de hand van nabootsing de gedragingen van Hitler en diens aanhangers te begrijpen.
6
 

 

Besetzungen markeerde het begin van Kiefers carrière en bood tegelijkertijd een inkijkje in de richting 

die hij met zijn kunst op zou gaan. Zijn werk uit de jaren zeventig en tachtig wordt immers 

gekenmerkt door eenzelfde continue relatie met het Duitse (nazi)verleden, die voornamelijk tot stand 

komt doordat zijn werk vol staat van verwijzingen naar iconen, motieven en mythes uit de Duitse 

culturele en politieke traditie. Schilderijen van verlaten landschappen, lege zolders en indrukwekkende 

architectuur krijgen een gelaagd karakter door de talrijke associaties die worden gelegd met verleden 

en verwoesting.  

Met zijn imposante schilderij Parsifal I (1973 – afb. 1) dat associaties oproept met Richard Wagner, 

de culturele held van Hitler, en Germany’s Spiritual Heroes, (1973 – afb. 2) waarin hij verwijst naar 

verscheidene Duitse kopstukken uit de filosofie, kunsten, literatuur en defensie, zorgde Kiefer voor 

veel discussie en onbegrip.
7
 Amerikaanse critici zagen Kiefer voornamelijk als eenling die opkwam 

tegen de Duitse onderdrukking van het fascistische verleden. In Duitsland werd hij echter ervan beticht 

het oorlogsverleden te verheerlijken en werd zijn werk aanstootgevend bevonden, omdat het inging 

tegen de algehele tendens van Vergangenheitsbewältigung, oftewel de verwerking van het verleden. 

Het bewuste gebruik van fascistische en nationalistische iconografie door Kiefer werd gezien als een 

onnodige manier om de geesten van het verleden op te roepen. Volgens de Duitse literatuurcriticus 

Andreas Huyssen getuigden bovenstaande visies echter van een verkeerde interpretatie van Kiefers 

kunst.
8
 Het ging er niet om of men het oorlogsverleden moest vergeten dan wel herinneren, maar hoe 

men het verleden moest herinneren. Kiefer trachtte met zijn werk te onderzoeken hoe men de 

representaties van het herinnerde verleden diende te benaderen in een tijd waarin de meesten enkel 

bekend zijn met het oorlogsverleden door middel van foto’s, beelden en verhalen.
9
  

Vanaf de jaren ’80 is een omslag te zien in Kiefers werk; zijn werk richtte zich in deze periode niet 

zozeer meer op de Duitse identiteit en collectieve herinnering, maar besteedde ook aandacht aan 

occulte symbolisme, theologie en mysticisme. Tevens is het opvallend dat Kiefer in deze nieuwe 

werken koos voor nieuwe materialen en kunstvormen; waren het voorheen levensgrote schilderijen, 

                                                           
6
 P. Burleigh, ‘Strategies Against Representation. Anselm Kiefer’s Work of Postmemory’, in: Montage 3 (2009), 

p. 42.  
7
 A. Huyssen, ‘Anselm Kiefer. The Terror in History, the Temptation of Myth’, October 48 (1989), p. 5. 

8
 A. Huyssen, ‘Kiefer in Berlin’, October 62 (1992), pp. 84, 86. 

9
 A. Huyssen, ‘Anselm Kiefer. The Terror in History, the Temptation of Myth’, October 48 (1989), p. 30. 
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besmeurd met zand en stro, waarmee hij indruk maakte, in deze nieuwe periode experimenteerde hij 

tevens met nieuwe materialen als lood en glas en breidde hij zijn oeuvre uit met imposante 

sculpturen.
10

  

Deze recentere werken kunnen echter geenszins als breuk met zijn eerdere werk gezien worden. Het is 

toepasselijker om te spreken van een zowel thematische als formele expansie binnen zijn oeuvre. De 

Franse kunsthistoricus Daniel Arasse omschreef Kiefers oeuvre dan ook als labyrint. De kunst van 

Kiefer heeft zich de laatste jaren geëvolueerd door het hergebruiken van thema’s, motieven en media. 

Het labyrint van Kiefers oeuvre wordt met de tijd groter en complexer. Wat echter onder de lagen van 

mythologische verwijzingen en verschillende media zichtbaar blijft is de altijd aanwezige 

verwijzingen naar de geschiedenis.
11

  

Het feit dat Kiefers werk blijft cirkelen rondom het concept van de herinnering, maakt dat zijn kunst 

zo uniek is. Kiefers werk gaat in tegen de algehele postmoderne tendens van globalisering en 

oppervlakkigheid. Zijn werk is doordrongen van een moeilijk toegankelijke betekenis en is 

tegelijkertijd diep geworteld in de Duitse cultuur en geschiedenis. 

 

Naast zijn schilderijen en sculpturen, heeft Kiefer sinds 1969 tevens een omvangrijke productie 

kunstenaarsboeken gemaakt. Opmerkelijk is dat Kiefers gebruik van het kunstenaarsboek gelijk loopt 

met een internationale tendens. Sinds 1960 is het kunstenaarsboek excessief in populariteit 

toegenomen en heeft het zich als genre ontwikkeld tot autonome kunstvorm.
12

 In dit onderzoek zal de 

volgende onderzoeksvraag beantwoord worden: Hoe verhouden de kunstenaarsboeken van Anselm 

Kiefer zich tot de kunstenaarsboeken van de Duitse, naoorlogse kunstenaars? 

Aangezien het gaat om een zeer groot aantal kunstenaarsboeken, zal het onderwerp worden 

afgebakend en zal voornamelijk worden ingegaan op de naoorlogse Duitse kunstenaarsboeken. De 

reden dat hiervoor is gekozen, is omdat Kiefers werk zelf ook diep geworteld is in het Duitse 

kunstklimaat.  

Om bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden zal er in hoofdstuk 1 onderzocht worden hoe de 

kunstenaarsboeken van Kiefer getypeerd kunnen worden en welke ontwikkeling deze hebben 

doorgemaakt. Vervolgens zal in hoofdstuk 2 onderzocht worden hoe de boeken zich verhouden tot het 

oeuvre van Kiefer. Ogenschijnlijk lijken zijn boeken bedoeld als experiment voor zijn latere kunst, 

maar in hoeverre is dit daadwerkelijk zo? In hoofdstuk 3 zal er ingegaan worden op de ontwikkeling 

van het kunstenaarsboek in de 20
e
 eeuw, waarbij voornamelijk aandacht besteed zal worden aan de 

boeken van de naoorlogse Duitse kunstenaars. Ten slotte zal in hoofdstuk 4 een vergelijkende analyse 

plaatsvinden tussen enerzijds Kiefers kunstenaarsboeken en anderzijds de naoorlogse, Duitse 

kunstenaarsboeken.   

                                                           
10

 A. Huyssen, ‘Kiefer in Berlin’, October 62 (1992), pp. 87-88. 
11

 D. Arasse, Anselm Kiefer, Londen 2001, pp. 19, 20.  
12

 J. Drucker, The Century of Artists’ Books, New York 1995, p. 1. 
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Hoofdstuk 1. De ontwikkeling van Kiefers kunstenaarsboeken  

 

Kiefers interesse in het boek als medium begon al in 1969, toen hij nog aan het begin van zijn carrière 

stond. In deze boeken is de invloed van conceptual, minimal en pop art duidelijk te herkennen. Boeken 

als Die Himmel (1969 – afb. 3) en Die Frauen (1969 – afb. 4) worden gekenmerkt door witte, lege 

pagina’s waarop foto’s, tijdschriften- en krantenafbeeldingen zijn geplakt. De afbeeldingen zijn 

zodanig afgesneden dat deze vaak onherkenbaar zijn geworden en hebben daardoor elke relatie met 

hun oorspronkelijke context verloren.
13

 Formeel gezien zijn deze boeken fragieler dan Kiefers latere 

werk, vanwege het gebruik van goedkope materialen, waardoor zijn boeken het uiterlijk van ‘low-art’ 

krijgen.  

Hoewel zijn boeken qua vormgeving veel overeenkomsten vertonen met toentertijd heersende 

kunststromingen, probeerde Kiefer zich met zijn boeken inhoudelijk te distantiëren van dit artistieke 

klimaat in Duitsland, waarbij zijn kritiek vooral was gericht op het minimalisme. Met een werk als 

Koll bei Kiefer (1969 – afb. 5), waarin een bezoek van medestudent Koll werd weergegeven, poogde 

Kiefer kenbaar te maken dat de problematiek waar minimalistische kunstenaars zich mee bezighielden 

(zoals de ‘institutionele kritiek’
14

) ongepast was in een tijd waarin de invloed van de Tweede 

Wereldoorlog nog zo duidelijk merkbaar was. Op de foto’s uit Koll bei Kiefer zijn driedimensionale, 

minimalistische werken te zien in de chaotische, rommelige kunstenaarsstudio van Kiefer. De 

kunstwerken staan symbool voor de minimalistische kunstenaar in het Duitse kunstklimaat; ook die 

lijkt misplaatst in zijn omgeving. De thematiek van Koll bei Kiefer werd verder uitgewerkt in Du bist 

Maler (1969 – afb. 6), waarin onder andere foto’s van sculpturen van de beeldhouwer Josef Thorak 

(die werd geassocieerd met het Nazitijdperk) werden afgewisseld met afbeeldingen van 

speelgoedsoldaatjes die waren uitgestald alsof ze deelnamen aan een gevecht. Kiefer poogde met dit 

boek te bevragen hoe men een kunstenaar kon zijn in Duitsland na een tijd waarin de Nazi’s elke vorm 

van kunst hadden uitgebuit.
15

 Opmerkelijk is dat Kiefer hierbij koos voor een enigszins banale en 

kinderlijke vorm, die zich uitte in het gebruik van speelgoedsoldaatjes, speelgoedtanks en het 

kinderlijke handschrift waarmee hij de foto’s tekstueel illustreerde. Het nabootsen van dit kinderlijke 

gedrag diende echter niet om een vorm van kinderlijk primitivisme te onderzoeken, maar beoogde om 

                                                           
13

 G. Adriani, ‘Every Present Has Its Past’, in: G. Adriani (red.), The Books of Anselm Kiefer 1969-1990, New York 
1991, p. 12. 
14

  Met de term ‘institutionele kritiek’ wordt hier de kunststroming in de jaren ’60 en ’70 bedoeld, die het 
functioneren van verscheidene kunstinstituten, zoals musea, galeries, veilinghuizen, aan de kaak stelden. De 
stroming wordt vaak geassocieerd met het werk van Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Andrea Fraser en Hans 
Haacke. Zie verder: A. Alberro en B. Stimson (red.), Institutional critique. An anthology of artists’ writings, 
Cambridge 2009.   
15

 D. Arasse, Anselm Kiefer, Londen 2001, p. 49. 
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een archetypische menselijke conditie bloot te leggen.
16

 Het is ook in dit werk dat de kiem werd 

gelegd voor de thematiek waarmee hij zich in de jaren daarna veelvuldig zou bezighouden: Nazi-

Duitsland.
17

  

 

Na een onderbreking van vier jaar begon Kiefer in 1974 wederom met het maken van 

kunstenaarsboeken. De boeken uit deze periode vertonen enigszins gelijkenissen met de eerdere 

periode wat betreft de thematiek die zich vooral richtte op het Naziverleden (zoals in Das deutsche 

Volksgesicht. Kohle für 2000 Jahre uit 1974 en Unternehmen Seelöwe uit 1975) en de opbouw van de 

boeken (de opeenvolgende pagina’s vormden tezamen een verhaallijn of boodschap).
18

 De boeken 

distantieerden zich echter van hun voorgangers wat betreft hun uiterlijk. Vóór 1974 werden Kiefers 

boeken gekenmerkt door collages van foto’s en afbeeldingen die hij zelf maakte of aanpaste. Na 1974 

gebruikte hij nog steeds foto’s en afbeeldingen als basis, maar creëerde hij door het gebruik van andere 

materialen als lijnzaadolie, zand en stro een meer gelaagd en fysiek werk. In deze werken is het niet 

meer het afgebeelde op de foto dat de thematiek tentoonspreidt, maar wordt de boodschap door het 

fysieke materiaal overgebracht. Een voorbeeld hiervan is het boek Märkischer Sand IV (1976 – afb. 7), 

dat afbeeldingen van interieurs en landschappen toont, die langzaam steeds meer bedolven geraken 

onder een laag zand, totdat uiteindelijk op de laatste pagina’s niet meer duidelijk is wat zich onder het 

zand bevindt. Kiefer probeerde hiermee over te brengen dat elk medium in beginsel onecht is, in die 

zin dat het nooit de ware innerlijke natuur of boodschap over kan brengen. Dit gaat ook op voor 

Kiefers Märkischer Sand IV; de afbeeldingen lijken in eerste instantie onschuldige afbeeldingen van 

mooi landschappen, maar onderhuids is de boodschap aanwezig dat het gaat om plekken waar 

verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Daarnaast tonen de laatste pagina’s van dit boek letterlijk hoe 

een afbeelding onleesbaar en niet te bevatten is voor een toeschouwer.
19

  

Kunsthistoricus Daniel Arasse meende dat door het gebruik van nieuwe materialen zoals zand en stro 

de artistieke status van de boeken werd veranderd. Volgens Arasse zouden deze boeken ontdaan zijn 

van hun anti-esthetische uiterlijk en zodoende niet meer geassocieerd kunnen worden met ‘low art’.
20

 

Enerzijds klopt het dat Kiefers boeken uit deze periode een breuk vertonen met de eerdere conceptuele 

‘low art’ boeken als Die Frauen, aangezien de boeken door het nieuwe materiaal meer een kunstobject 

worden. Anderzijds kan nog steeds gesteld worden dat de boeken van Kiefer een anti-esthetisch 

                                                           
16

 C.W. Haxthausen, ‘The World, the Book, and Anselm Kiefer’, The Burlington Magazine 133 (1991) nr. 1065 
(December), p. 849. 
17

 Z. Felix, ‘The Readability of the World’, in: G. Adriani (red.), The Books of Anselm Kiefer 1969-1990, New York 
1991, 35.  
18

 D. Arasse, Anselm Kiefer, Londen 2001, p. 51. 
19

 L. Fürstenow-Khositashvili, Anselm Kiefer – Myth versus History (diss. Humboldt-Universität Berlin), p. 106, 
via: <http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/fuerstenow-khositashvili-lily-2011-02-14/PDF/fuerstenow-
khositashvili.pdf> (7 mei 2014). 
20

 D. Arasse, Anselm Kiefer, Londen 2001, p. 53.  
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uiterlijk vertonen. Het lijkt immers alsof de boeken onderhevig zijn geweest aan elementen van de 

natuur en de tand des tijds hebben overleefd.  

 

Na wederom een pauze van vier jaar, pakte Kiefer in 1987 de productie van zijn kunstenaarsboeken 

weer op. In tegenstelling tot de jaren ervoor, worden deze boeken gekenmerkt door een verdergaand 

onderzoek naar diepere lagen van herinnering. Hiervoor gebruikte Kiefer niet enkel de Duitse (oorlog) 

archetypen, maar eigende hij motieven toe die verwezen naar Egyptische mythologie, het Oude 

Testament en de kernramp in Tsjernobyl.
21

  

Bovenstaande thematiek komt tevens tot uiting in het boek Isis und Osiris (1987 – afb. 8). Dit boek 

verwijst naar het Egyptische verhaal van Osiris, god van de onderwereld, die uit jaloezie werd 

vermoord door zijn broer Set. Zijn lichaam werd vervolgens in stukken gescheurd en verspreid over 

heel Egypte. Isis, Osiris’ vrouw, ging op zoek naar de stukken van Osiris’ lichaam en elke keer dat zij 

een stuk vond, begroef zij dit en hield zij een kleine ceremonie om haar man te herdenken. Het verhaal 

van Isis en Osiris, gekenmerkt door het element van fragmentatie, symboliseerde voor Kiefer zijn 

standpunt ten opzichte van de situatie in Duitsland. Kiefer trachtte namelijk zelf elementen uit de 

recente Duitse geschiedenis te claimen en te herdenken, terwijl velen in Duitsland bezig waren met het 

vergeten van deze geschiedenis.
22

  

Naast het gebruik van nieuwe verwijzingen, verschillen Kiefers kunstenaarsboeken uit 1987 ten 

opzichte van hun voorgangers qua uiterlijke verschijningsvorm. Hoewel zijn boeken in de loop van 

Kiefers carrière qua formaat groter werden, bereikten deze aan het einde van de jaren ’80 sculpturale 

dimensies. Het eerder genoemde Isis und Osiris is bijvoorbeeld 72 bij 55 centimeter groot en 8 

centimeter dik. Dit grotere formaat had voornamelijk te maken met het gebruik van een nieuw soort 

materiaal: lood.
23

 

Kiefer begon in eerste instantie lood op een zeer kleine schaal toe te passen in zijn boeken; in 

Schweres Wasser (1987 – afb. 9) manifesteerde lood zich enkel in de details. Binnen enkele jaren 

fungeerde lood echter als het basismateriaal waaruit de boeken werden gemaakt en waarop andere 

materialen (as, haar) werden geplakt, zoals te zien is in Sulamith (1990 – afb. 10). Het gebruik van 

lood veranderde de algehele aard van Kiefers boeken. In de jaren ’70 was de ontwikkeling van het 

boek naar een object al ingezet door werken als Märkischer Sand IV, maar deze tendens werd 

compleet aan het eind van de jaren ’80. De loden boeken uit deze periode kunnen nog steeds 

gekarakteriseerd worden als boeken (de bladzijdes kunnen worden omgeslagen en het boek kan 

worden ingekeken), maar de grootte en het gewicht van de boeken maakt dat zij onmogelijk te 

                                                           
21

 G. Adriani, ‘Every Present Has Its Past’, in: G. Adriani (red.), The Books of Anselm Kiefer 1969-1990, New York 
1991, p. 20. 
22

  Anselm Kiefer, Osiris und Isis, San Francisco Museum of Modern Art 
<http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/171> (13 mei 2014). 
23

 D. Arasse, Anselm Kiefer, Londen 2001, p. 156. 

http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/171
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hanteren zijn als echte boeken. De boeken dienen meer om over na te denken (zoals sculpturen), dan 

om daadwerkelijk te lezen.
24

 

Hoewel het werk niet zozeer een eindpunt is (Kiefer heeft na dit werk nog meer boeken gemaakt), kan 

Zweistromland – The High Priestess (1989 – afb. 11) als exemplarisch voorbeeld worden gezien van 

de ontwikkeling van Kiefer. Zweistromland – High Priestess bestaat uit twee boekenkasten, waar bijna 

tweehonderd loden boeken zijn geplaatst. De exemplaren van deze boeken zijn voorzien van foto’s, 

haar en as en verwijzen naar voorbijgaande tijden. Het eerste gedeelte van de titel wordt 

gesymboliseerd door de namen Euphrates en Tigris die op de kasten zijn geplaatst en die verwijzen 

naar voorbijgaande beschaving (Mesopotamië). Het tweede gedeelte verwijst naar de gelijknamige 

tarotkaart. Voor Kiefer symboliseren de twee boekenkasten de priesteres, oftewel de bewaker van 

kennis (bewaard in de boeken).  

Zweistromland – The High Priestress is nog altijd te herkennen als een boekenkast met boeken die 

daadwerkelijk in te kijken en te ‘lezen’ zijn. Desalniettemin vormen de boeken weinig 

overeenkomsten  met de boeken die Kiefer in het begin van zijn carrière maakte. Hoewel Kiefers 

vroegere boeken nog als eenvoudige conceptuele boeken kunnen worden gekarakteriseerd, hebben 

Kiefers boeken zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot boekobjecten en, in het geval van 

Zweistromland, zelfs tot installaties.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
24

 D. Arasse, Anselm Kiefer, Londen 2001, p. 157.  
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Hoofdstuk 2. De plaats van Kiefers kunstenaarsboeken binnen zijn oeuvre 

Kiefers kunstenaarsboeken zijn unieke werken, die, zowel qua thematiek als stijl, een goed beeld 

scheppen van de ontwikkeling van hem als kunstenaar. De vraag komt echter op wat de relatie is 

tussen deze boeken en Kiefers schilderijen en sculpturen. Hoe passen de boeken binnen Kiefers oeuvre 

en hoe kijkt Kiefer zelf tegen dit medium aan? 

 

Door critici als Götz Adriani, Daniel Arasse en Mark Rosenthal wordt aangenomen dat de boeken 

voornamelijk een persoonlijke kant van Kiefer tonen en dat hij de boeken (vooral in het begin van zijn 

carrière) als experiment gebruikt om zijn schilderkunst te ontwikkelen.
25

 Kiefer heeft tot op heden nog 

steeds het merendeel van zijn kunstenaarsboeken in bezit en dit kan inderdaad worden opgevat als 

teken dat Kiefer deze boeken niet ziet als commerciële objecten, maar als persoonlijk middel voor de 

ontplooiing van zijn kunst. Opvallend is echter dat Kiefer in verscheidene belangrijke 

tentoonstellingen ervoor heeft gekozen om de boeken naast zijn schilderijen en sculpturen tentoon te 

stellen, zoals in de tentoonstelling Margarete-Sulamith in het Folkwang Museum in Essen in 1981.
26

 

Dit lijkt ervan te getuigen dat Kiefer de boeken niet zo persoonlijk acht als critici menen en dat hij net 

zoveel waarde hecht aan zijn boeken als aan zijn schilderijen.  

Niettemin is het niet vreemd dat critici overtuigd zijn dat de boeken vooral ter experiment dienen. 

Sommige fotoreeksen of schilderijen zijn immers inderdaad qua thema gebaseerd op eerder gemaakte 

boeken. Zo werden in de Nazi-zelfportretten uit de tentoonstelling Besetzungen foto’s gebruikt die hij 

eerder had gemaakt voor de boeken Heroische Sinnbilder (symboles héroïques) (1969 – afb. 12) en 

Für Genet (1969 – afb. 13 en werd het bad, dat in dezelfde boeken te zien is, ook gebruikt voor 

Unternehmen Seelöwe (1983/84 – afb 14). Bovendien kunnen sommige stijlontwikkelingen in zijn 

schilderkunst direct toegeschreven worden aan ontwikkelingen in zijn kunstenaarsboeken. Zo is er aan 

het eind van de jaren ’80 een omslag te herkennen in de schilderkunst van Kiefer die debet is aan zijn 

boekenproductie van de jaren daarvoor. Net als in zijn boeken uit deze voorgaande periode, is in zijn 

schilderijen duidelijk een grote interesse te zien in de visuele complexiteit van de oppervlaktes in 

plaats van slechts de inhoud of thematiek. Dezelfde materialen die hij voor zijn boeken gebruikte, 

namelijk olie, zand, klei en stro, zijn ook terug te zien in de enigszins abstracte en indrukwekkende 

schilderijen.
27

 Zo kan het uiterlijk (en de titel) van Ikarus – Märkischer Sand (1981 – afb. 15) 

toegeschreven worden aan het boek Märkischer Sand IV.   

 

                                                           
25

 G. Adriani, ‘Every Present Has Its Past’, in: G. Adriani (red.), The Books of Anselm Kiefer 1969-1990, New York 
1991, p. 11-12; M. Rosenthal, Anselm Kiefer, Chicago 1983; D. Arasse, Anselm Kiefer, Londen 2001, p. 62.  
26

 Z. Felix, ‘The Readability of the World’, in: G. Adriani (red.), The Books of Anselm Kiefer 1969-1990, New York 
1991, 33. 
27

 M. Rosenthal, Anselm Kiefer, Chicago 1983, p. 76. 
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Toch kan geenszins worden geconcludeerd dat Kiefers boeken slechts ter experiment of inspiratie 

dienden voor zijn schilderijen. Zo zijn er verscheidene voorbeelden te noemen waarbij elementen uit 

eerdere schilderijen verwerkt zijn in latere boeken. Een voorbeeld hiervan is het eerder genoemde 

boek Isis und Osiris. De thematiek van dit boek bouwde voort op het gelijknamige schilderij van 

Kiefer waar hij al in 1985 mee was begonnen (zie afb. 16).
28

 Hetzelfde geldt voor het boek Lilith 

(1990), dat qua titel en thematiek gebaseerd lijkt te zijn op het gelijknamige schilderij van enkele jaren 

eerder (1987-9 – afb 17).
29

 

Het boek Ausbrennen des Landkreises Buchen (1975 – afb. 18) gaat nog een stap verder. De titel 

verwijst naar de regio Buchen in Duitsland waar een grote hoeveelheid benzine was opgeslagen voor 

militaire doeleinden. Het boek moet het landschap voorstellen dat is verkoold door vuur en dat heeft 

geresulteerd in absolute duisternis. Wat echter slechts te zien is, zijn inktzwarte bladzijdes. Het boek is 

gemaakt van kapotgesneden schildersdoeken, die Kiefer heeft verkoold en samengebonden.
30

 

Ausbrennen des Landkreises Buchen is niet meer enkel een reproductie van een eerder gebruikt thema 

of materiaal, maar het boek toont het letterlijke hergebruik van een eerder gemaakt schilderij.  

Aannemelijk is dus om te stellen dat Kiefers kunstenaarsboeken niet zijn bedoeld als persoonlijk 

middel of als experiment, maar dat het een integraal onderdeel van zijn oeuvre vormt. Voor Kiefer is 

het boek een autonome kunstvorm en doet het niet onder voor zijn schilder- of beeldhouwkunst. Dit 

blijkt ook uit één van zijn recentere werken, Nur mit Wind mit Zeit und mit Klang (2011 – afb. 19), 

waar een boek op het schilderij is geplaatst. Het boek en het schilderij zijn letterlijk één geworden.  

 

Maar waaruit bestaat dan voor Kiefer de aantrekkingskracht van het boek als medium ten opzichte van 

de schilder- en beeldhouwkunst? Naar eigen zeggen is dit het aspect van de tijd dat met het boek 

samenhangt: “En tant que manifestation du temps, le livre m’a toujours attiré, avec ses différentes 

temporalités: d’abord, le temps nécessaire pour celui qui écrit, page après page; un autre ensuite 

pour le public, qui tourne les pages, qui est dans le temps du livre. Tandis qu’un tableau, ça surgit: on 

entre dans une salle, on le voit, on l’a immédiatement sous les yeux, on s’attarde peut-être un peu 

pour le comprendre mieux ou pour s’en pénétrer, mais on n’est pas tenu de suivre tout un processus 

temporel. Telle est la différence entre un livre et un tableau.”
31

 Enerzijds is er tijd nodig om het boek 

te schrijven, anderzijds is er tijd nodig om het boek te bekijken en belangrijker nog, om de betekenis te 

achterhalen. Op deze manier gaat Kiefer in tegen de onmiddellijke belevenis van traditionele 

                                                           
28

 Anselm Kiefer, Osiris und Isis, San Francisco Museum of Modern Art 
<http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/171> (13 mei 2014). 
29

 Anselm Kiefer, Lilith, Tate Modern < http://www.tate.org.uk/art/artworks/kiefer-lilith-t05742>.  
30

 M. Rosenthal, Anselm Kiefer, Chicago 1983, p. 60. 
31

 Anselm Kiefer in: D. Cohn, Anselm Kiefer au Grand Palais, tent.cat. Parijs (Galeries Nationales d’Exposition du 
Grand Palais) 2007, p. 95.  

http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/171
http://www.tate.org.uk/art/artworks/kiefer-lilith-t05742
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kunstvormen als de schilderkunst. Door het boek als medium toe te passen, kan Kiefer de relatie 

tussen tijdsverloop en het overbrengen van betekenis nader onderzoeken.
32

  

 

Hoewel verscheidene critici menen dat de kunstenaarsboeken van Kiefer een persoonlijke, 

experimentele kant van hem laten zien, is aangetoond dat de boeken niet zijn bedoeld als dergelijk 

experiment of voorstudie. Het is aannemelijker dat de boeken een continue dialoog aangaan met zijn 

schilder- en beeldhouwkunst en dat Kiefer bewust kiest voor een nieuw medium. Voor Kiefer bieden 

de boeken als medium andere mogelijkheden dan de schilderkunst vanwege het aspect van de tijd.  

  

                                                           
32

 C.W. Haxthausen, ‘The World, the Book, and Anselm Kiefer’, The Burlington Magazine 133 (1991) nr. 1065 
(December), p. 848-849. 
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Hoofdstuk 3. De ontwikkeling van het kunstenaarsboek in de Duitse kunst 

Het kunstenaarsboek is een relatief jonge kunstvorm, die pas in de loop van de twintigste eeuw tot 

ontwikkeling kwam. Kunstenaars uit bijna elke grote kunststroming of –beweging na de Tweede 

Wereldoorlog omarmden het als experimenteel medium voor het uitdragen van hun ideeën. Hoewel de 

ontwikkeling van het kunstenaarsboek veel overeenkomsten vertoont met de ontwikkeling van de 

schone kunsten in de twintigste eeuw, heeft het zich desondanks ontwikkeld tot een aparte niche.
33

  

 

Het kunstenaarsboek is geworteld in de traditie van het livre d’artiste, die aan het einde van de 

negentiende eeuw ontstond, toen de Franse kunsthandelaren Ambroise Vollard en Daniel-Henry 

Kahnweiler begonnen met het publiceren van luxe uitgaven die de naam droegen van bekende 

kunstenaars als Pablo Picasso, Pierre Bonnard en Henri Matisse. Deze edities waren niet alleen zo 

kostbaar vanwege de bekende naam die eraan gelieerd was, maar ook doordat ze veelal met de hand 

werden beschilderd, op kostbaar papier werden gedrukt en in beperkte oplage op de markt kwamen. 

Uitgevers zagen in het publiceren van deze livres d’artistes een uitbreiding van de kunstmarkt.
34

 Het 

livre d’artiste diende in eerste instantie slechts als medium, waarbij ernaar werd gestreefd de prenten 

te laten integreren met de tekst. Geenszins probeerden de kunstenaars van deze livres d’artistes te 

reageren op het boek als concept en alle associaties die ermee samenhangen.
35

 In die zin vertoonde het 

livre d’artiste meer gelijkenis met een geïllustreerd boek dan met het kunstenaarsboek.  

 

De ontwikkeling van het kunstenaarsboek als apart genre nam een vlucht in de jaren ’60. In de 

literatuur wordt de uitgave van Twentysix Gasoline Stations 1962 (1963 – afb. 20) van Edward Ruscha 

als radicale breuk gezien met de traditie van het livre d’artiste. Ruscha’s boek bestond uit foto’s van 

alle benzinestations die zich langs Route 40 van Los Angeles bevonden. Het boek trachtte geenszins 

meer het luxe product te zijn dat het livre d’artiste moest voorstellen. Ruscha’s boek was daarentegen 

goedkoop, in grote aantallen geproduceerd en elk exemplaar was identiek.
36

 

Hoewel Twentysix Gasoline Stations van grote invloed is geweest op latere kunstenaarsboeken, is het 

wellicht enigszins kort door de bocht om te stellen dat het boek de reden was van het ontstaan van het 

kunstenaarsboek in zijn hedendaagse vorm. De Amerikaanse kunsthistoricus Johanna Drucker schreef 

zeer terecht dat er door veel critici voorbij gegaan wordt aan de invloed van de Russische futuristen en 

de surrealisten.
37

 

                                                           
33

 J. Drucker, The Century of Artists’ Books, New York 1995, p. 1.  
34

 Idem., p. 3. 
35

 P.R. Koch, ‘The Third Stream. A View from the West Back to the East’, in: D. Jury en P.R. Koch, Book Art Object 
2, Berkeley 2013, p. 17-18. 
36

 C. Phillpot, ‘Books by Artists and Books as Art’, in: C. Lauf en Phillpot, C., Artist/Author. Contemporary Artists’ 
Books, tent.cat. New York (reizende tentoonstelling) 1998, p. 33-34.  
37

 Deze werken vertonen al eenzelfde kenmerken als de kunstenaarsboeken uit de jaren ’60 en ’70. Zo werd er 
al gebruik gemaakt van goedkope, soms zelfs vergankelijke materialen, en werden de boeken zonder 
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Hoewel Twentysix Gasoline Stations niet gekarakteriseerd kan worden als beginpunt van het fenomeen  

kunstenaarsboek, is Ruscha’s werk echter wel exemplarisch gebleken voor de conceptuele 

kunstenaarsboeken uit de jaren ’60 en ‘70. De meerderheid van de conceptuele boeken die in deze 

periode werden geproduceerd, werden uitgegeven door de kunstenaar zelf, in tegenstelling tot het livre 

d’artiste, die vaak het resultaat was van het idee van de uitgever.
38

 Daarnaast dienden de conceptuele 

boeken ter ‘dematerialisatie’
39

 van de kunst door het gebruik van goedkope materialen, grote oplages 

en alledaagse afbeeldingen die werden geassocieerd met massacultuur.
40

 Het gevolg was dat de kunst 

grotendeels gedemocratiseerd werd, aangezien het door de grote oplage en lage prijs door iedereen 

aangeschaft kon worden.
41

 Dit sloot aan bij de overtuiging in de kunst van de jaren ’60 en ’70 dat het 

originele en unieke karakter van een kunstwerk onderuit kon worden gehaald door reproducties, foto’s, 

video’s en nieuwe media. Het kunstenaarsboek werd gezien als uitgelezen middel om weerstand te 

bieden tegen de elitaire kunstwereld, aangezien er weinig geld mee te verdienen viel en de kunstenaar 

er zonder tussenkomst van een galerie of museum een groot publiek mee kon bereiken.
42

  

Naast het democratische karakter, kunnen de kunstenaarsboeken uit deze periode ook gekenmerkt 

worden door het gebruik van taal. Kunstenaars experimenteren met het gebruik van letters, cijfers en 

woorden om het karakter van het boek te veranderen dan wel een politieke boodschap over te brengen. 

Opvallend is dat de meeste van bovenstaande kunstenaarsboeken zijn gemaakt door Amerikaanse 

kunstenaars, zoals Sol LeWitt, Douglas Huebler, Mel Bochner en Laurence Weiner.
43

 De Duitse 

kunstenaars die zich bezighielden met kunstenaarsboeken, richtten zich niet zozeer op democratisering 

van de kunst (door het gebruik van ‘low art’ of de institutionele kritiek - op Hans Haacke’s Framing 

and Being Framed: 7 Works 1970-1975 uit 1975 en George Brechts Water Yam uit 1963 na), maar 

vooral op het experiment met taal.  

                                                                                                                                                                                     
tussenkomst van de uitgever gemaakt. Zie verder:  J. Drucker, The Century of Artists’ Books, New York 1995, p. 
11, 47. 
38

 A. Thurmann-Jajes, The Books of Artists, in: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die 
Vielseitigkeit eines Mediums in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 
2001, p. 19. 
39

 In de jaren ’60 ontstond er in de kunst een stroming die erop gericht was om kunst te dematerialiseren. Dit 
hield in dat kunst voornamelijk draaide om het concept, oftewel het idee erachter, en niet zozeer meer om de 
uitvoering of fysieke staat. Voor verdere informatie, zie L. Lippard en J. Chandler, ‘The Dematerialization of Art’, 
Art International 12 (1968) 2 (februari).  
40

 B. Wallis, ‘The Artist’s Book and Postmodernism’, in:  C. Lauf en Phillpot, C., Artist/Author. Contemporary 
Artists’ Books, tent.cat. New York (reizende tentoonstelling) 1998, p. 94; S. Bury, Artists’ Books. The Book as a 
Work of Art. 1963-1995, Aldershot 1995,  p. 20. 
41

 A. Thurmann-Jajes, The Books of Artists, in: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die 
Vielseitigkeit eines Mediums in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 
2001, p. 19. 
42

 Ibidem. 
43

 Zie voor meer informatie over deze Amerikaanse kunstenaars en hun boeken: S. Bury, Artists’ Books. The 
Book as a Work of Art. 1963-1995, Aldershot 1995. 
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Een voorbeeld hiervan is Permutation – Permutationeler (1963/1971 – afb. 21) van Timm Ulrichs. In 

dit werk zijn alle mogelijke lettercombinaties van het woord ‘permutation’ te zien.
44

 Quadratblatt 

(1965 – afb. 22) van Dieter Roth is gemaakt van uitvergrote fragmenten tekst uit de krant The Daily 

Mirror. De fragmenten vormen echter geen coherente tekst, maar het wordt overgelaten aan de 

beschouwer om er zelf een verhaal van te maken.
45

 Hanne Darboven experimenteerde in haar 

conceptuele kunst voornamelijk met cijfers (zoals in Ein Jahrhundert uit 1971-75) en literaire teksten 

(zoals van Heinrich Heine en Jean-Paul Sartre). In Bismarckzeit (1978 – afb. 23) gebruikte Darboven 

foto’s en historische teksten om commentaar te leveren op de Duitse periode ten tijde van Otto von 

Bismarck.
46

  

 

In de loop van de jaren ’70 ontstond er nog een andere vorm van het kunstenaarsboek; het boekobject. 

Deze vorm van het kunstenaarsboek vertoont minder overeenkomsten met de boeken van de Russische 

futuristen of Ruscha’s Twentysix Gasoline Stations, maar gaat terug op voorgangers als Prière de 

toucher van Duchamp (1947 – fb. 24).
47

 Door het gebruik van materialen die in eerste instantie niet 

geassocieerd worden met het boek als zodanig, wordt het boek een experimenteel medium in de 

handen van de kunstenaars uit de jaren ’70.  Zodoende wordt het boekobject tevens meer gelaagd qua 

betekenis; niet alleen de inhoud van het boek, maar ook het materiaalgebruik en de vorm pogen een 

boodschap over te brengen.
 48

   

Opmerkelijk is dat veel van deze boekobjecten kunnen worden toegeschreven aan Duitse kunstenaars. 

Voorbeelden hiervan zijn: Laszlo Lakners ingebonden L.B. Alberti: De Re-Aedificatoria (1971 – afb. 

25), Wolf Vostells betonnen Einbetoniertes Buch (1970 – afb. 26) en de van boeken gemaakte 

Literaturwurst van Dieter Roth (1961-1974 – afb. 27). Jochen Gerz’ boeken draaien rondom het thema 

van de ondoordringbaarheid van het boek. Das Buch (1972 – afb. 28) is gemaakt uit hout dat niet 

geschikt is om op te schrijven. Het resultaat is dat de inkt van de pen zorgt voor een grote zwarte vlek. 

In Das Buch des Lebens (La Mort) (1974/75 – afb. 29) is de leesbare tekst ontoegankelijk doordat het 

achter dof glas is weggestopt. Als de toeschouwer de tekst wilt lezen, is hij genoodzaakt het glas kapot 

te slaan. In deze werken gaat het niet meer om tekst of taal, maar om het gevoel van de toeschouwer 

en de functie van het boek. Het boek is immers een gebruiksvoorwerp, maar door de aanpassing van 

                                                           
44

 A. Thurmann-Jajes, ‘The New Art of Making Books’, in: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die 
Vielseitigkeit eines Mediums in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 
2001, p. 82. 
45

 M. Hellmold, ‘Which of my selves is to do it? On the Concepts of Artistic Authorship in Painters’ Books and 
Artists’ Books’, in: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die Vielseitigkeit eines Mediums in der 
Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 2001, p. 53, 54.  
46

 Kunstenaarsprofiel van Hanne Darboven, Guggenheim Museum < http://www.guggenheim.org/new-
york/collections/collection-online/artists/bios/896> (15 mei 2014). 
47

 J. Drucker, The Century of Artists’ Books, New York 1995, p. 13. 
48

 P.R. Koch, ‘The Third Stream. A View from the West Back to the East’, in: D. Jury en P.R. Koch, Book Art Object 
2, Berkeley 2013, p. 19. 

http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artists/bios/896
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Gerz zijn de boeken niet meer als zodanig te gebruiken.
49

 De boekobjecten van Barbara en Gabriele 

Schmidt-Heins (respectievelijk Buchobject, 1972/2. Ausführung uit 1972 en Buchobject, 1972/juni uit 

1977 – afb. 30 en 31) zijn zodanig aangetast (door het openscheuren dan wel openknippen van de 

bladzijdes), waardoor men als het ware door het boek heen kan kijken. Hiermee beogen de kunstenaars 

het tijdselement van het boek weer te geven (normaal gesproken is een bepaalde tijd nodig om door 

het boek te gaan, nu is dat in één oogopslag gebeurd).
50

 

Opmerkelijk is dat veel Duitse boekobjecten uit de jaren ’70 gekenmerkt worden door de toe-eigening 

van bestaande boeken (op Das Buch van Jochen Gerz na), die door de kunstenaar worden aangepast.  

 

Begin jaren ‘80 ontstond er door de opkomst van stromingen als Die Neue Wilde en Transavanguardia 

Italiana tevens een ander type kunstenaarsboek, dat gekenmerkt werd door expressionistische, 

primitieve tekeningen. Het kunstenaarsboek van deze neo-expressionisten markeerde qua vormgeving 

een breuk met het strakke, koele conceptuele kunstenaarsboek en kwam nog het dichtst in de buurt van 

het schetsboek. Martin Kippenbergers Hotel Hotel (1991 – afb. 32) is een voorbeeld hiervan. Het boek 

bestaat uit honderden tekeningen die hij op hotel briefpapier heeft gemaakt in de periode 1987-1990. 

De schetsen zijn echter niet bedoeld ter voorbereiding van zijn schilderijen, maar hebben meer een 

compulsief en dromerig karakter. Het boek toont voor Kippenberger een dialoog tussen zijn leven en 

zijn werk.
51

 Ook Jörg Immendorffs Brandenburger Tor Weltfrage (1982 - afb. 33) doet qua uiterlijk 

sterk denken aan een ouderwets tekenboek. Immendorff heeft dit boek in samenwerking met A.R. 

Penck in het kader van MoMA Projects Program gepubliceerd. De tekeningen zijn studies die 

Immendorff maakte voor de gelijknamige toren die tot 1989 op de grens tussen West- en Oost-

Duitsland stond. De toren symboliseert in Immendorffs tekeningen de geschiedenis van Duitsland.
52

  

 

Naast bovenstaande tendens van het schetsboek, ontstond er in de loop van de jaren ’80 ook het 

boeksculptuur. Deze vorm van het kunstenaarsboek had zijn oorsprong in het boekobject van de jaren 

’70, maar was groter en fysiek meer verwant aan een sculptuur of een installatie dan aan een boek. 

Deze boeken zien er nog wel als zodanig uit, maar hebben hun oorspronkelijke leesfunctie grotendeels 

verloren.
53

 Een aantal van deze werken wordt gekenmerkt door het gebruik van bestaande boeken en 

het gebruik van readymades die niets te maken hebben met het boek. Hubertus Gojowczyks Buch mit 

                                                           
49

 I. Schwarz, ‘The Book as a Sculpture. Book Objects’, in: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die 
Vielseitigkeit eines Mediums in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 
2001, p. 122. 
50

 A. Thurmann-Jajes, ‘The New Art of Making Books’, in: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die 
Vielseitigkeit eines Mediums in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 
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 Tate Modern: Tentoonstelling Martin Kippenberger < http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-
modern/exhibition/martin-kippenberger/martin-kippenberger-room-guide-introduction-4> (15 mei 2014). 
52

 J. Pas, Multiple/Readings. 51 kunstenaarsboeken 1959-2009, uitgave bij tent. Antwerpen/Harelbeke 2011, p. 
56-57. 
53

 J. Drucker, The Century of Artists’ Books, New York 1995, p. 13. 
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Zwei Augen (zonder jaar – afb. 34), Gunther Ueckers Analphabetisches Monument (1983 – afb. 35) en 

de boeken van Wolfgang Nieblich, zoals Das Wiegemesser (1982 – afb. 36) en Das Buchweizen 

(1983), behoren tot deze categorie. Daarnaast is een groot aantal van deze werken verwerkt in 

installatie, zoals Botonds Regal mit 12Buchobjekten (1989 – afb. 37) en Fanny Schönings Porträt 

Friederike Mayröcker (1986 – afb. 38), of zelf verworden tot sculptuur, zoals Beethoven. Partiture 

Pastorale (1986 – afb. 39) van Kubach-Wilmsen-Team en Ohne Titel (1981 – afb. 40) van Oskar 

Holweck. Verder wordt het gebruik van nieuwe technologieën ook steeds belangrijker in deze 

boeksculpturen. Typerend hiervoor zijn Edith Kollaths ‘ademende’ boeken, zoals uit de serie Thinking 

I’d Last Forever (2008). Deze zijn voorzien van kleine microprocessors, waardoor de boeken 

langzaam open en dichtgaan (alsof ze ademhalen).
54

 

 

Het boek vormde in de tweede helft van de twintigste eeuw het uitgelezen middel voor kunstenaars om 

te experimenteren met een nieuw medium. Opmerkelijk is dat het kunstenaarsboek in eerste instantie 

nog enigszins dicht bij de aard van het boek bleef, zowel qua vormgeving (papier) als qua inhoud 

(onderzoek naar taal en het narratief). In de loop van de twintigste eeuw is echter te ontdekken dat veel 

kunstenaars het kunstenaarsboek gaan zien als autonoom kunstwerk. De oorspronkelijke leesfunctie 

van het boek vervalt langzaam en daarvoor in de plaats komen schetsboeken, boekobjecten en zelfs 

boeksculpturen.  

 

  

                                                           
54

 Zie voor bewegend beeld: Edith Kollath, Thinking I’d Last Forever 
http://www.edithkollath.net/index.php?/installations/thinking-that-id-last-forever/ (16 mei 2014). 

http://www.edithkollath.net/index.php?/installations/thinking-that-id-last-forever/


19 
 

Hoofdstuk 4. Vergelijking Kiefers kunstenaarsboeken en het Duitse kunstenaarsboek 

Kiefers kunstenaarsboeken vormen een belangrijk onderdeel van zijn oeuvre; de boeken gaan een 

continue dialoog aan met zijn schilderijen en sculpturen en de boeken worden niet beschouwd als 

experiment, maar als kunstwerken an sich. Zoals is aangetoond in hoofdstuk 1, zijn de boeken unieke 

exemplaren, die zich ontwikkelen van een conceptueel, ‘low-art’ medium tot boekobjecten. De vraag 

is hoe deze boeken zich verhouden tot de ontwikkeling van het Duitse kunstenaarsboek, zoals is 

uiteengezet in hoofdstuk 3.  

 

Qua uiterlijke verschijningsvorm vertonen de vroege boeken van Kiefer veel overeenkomsten met het 

conceptuele kunstenaarsboek uit de jaren ’60 en ’70. Ook Kiefer maakte gebruik van goedkope 

materialen, bestaande afbeeldingen (zoals in Die Frauen) of zelfgemaakte zwart-wit foto’s (zoals in 

Heroische Sinnbilder). Het grote verschil is echter dat Kiefers boeken niet in grote aantallen zijn 

gedrukt, met tussenkomst van een uitgever zijn uitgegeven of voor een groot publiek bestemd waren; 

Kiefers boeken zijn unieke werken, die hij zelf heeft gemaakt. En hoewel veel conceptuele 

kunstenaarsboeken verband hielden met een onderzoek naar de werking van taal of het narratief (zoals 

Quadratblatt van Dieter Roth), kunnen Kiefers geenszins zo gekwalificeerd worden. In zijn boeken 

staan weliswaar korte zinnen of namen (zoals in Du bist Maler), maar deze staan niet centraal in de 

boeken. Maar het grootste verschil ligt in het al dan niet conceptuele karakter van de boeken. Veel 

conceptuele boeken uit de jaren ’60 en ’70 probeerden ofwel een politiek statement te maken, ofwel 

een concept (wat is een boek? Wat is kunst? Hoe werkt de kunstmarkt?) uit te dragen. In Kiefers 

boeken staat geen concept centraal, maar een thema (artistieke klimaat na Tweede Wereldoorlog, 

herinnering en herdenking).    

 

Kiefers boeken uit de jaren ’70 zijn meer in lijn met de in Duitsland heersende tendens. Net als Wolf 

Vostell en Jochen Gerz gebruikt hij materialen die in eerste instantie niet geassocieerd worden met het 

boek, zoals zand, stro en olie. Opvallend is ook dat een aantal kunstenaars, zoals wederom Gerz, van 

dergelijke materialen gebruik maakte om de ondoordringbaarheid van het boek aan te kaarten. Ook 

Kiefers Märkischer Sande draaide om onleesbaarheid dan wel ondoordringbaarheid van het boek als 

medium. Kiefer gaat hier echter niet zover in als bijvoorbeeld Lazslo Lakner, die zijn boek 

dichtknoopte, zodat het boek helemaal niet meer in te kijken was. Kiefers boeken blijven nog altijd 

boeken, die te openen en te aanschouwen zijn. Opmerkelijk is tevens dat veel van de Duitse 

kunstenaarsboeken uit deze periode bestaande boeken toe-eigenen en deze aanpassen dan wel 

aantasten, terwijl Kiefers boeken nog steeds unieke, zelfgemaakte exemplaren zijn.   

 

In de loop van de jaren ’80 ontstaat naast het boekobject, ook een nieuw soort kunstenaarsboek; het 

neo-expressionistische kunstenaarsboek. Hoewel Kiefer dikwijls met het neo-expressionisme wordt 
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geassocieerd en zijn boeken qua thematiek ook overeenkomsten vertonen met een boek zoals 

Immendorffs Brandenburger Tor Weltfrage, verschillen zijn kunstenaarsboeken qua formele aspecten 

zeer van deze tekenboeken.  

Kiefers boeken uit deze periode passen meer in de tendens van het boeksculptuur, door de grote 

formaten en het gebruik van lood. De boeken van Kiefer behoren echter niet tot de categorie van 

kunstenaarsboeken die gebruik maken van readymades, zoals Gojowczyks Buch mit Zwei Augen en 

Wolfgang Nieblichs Das Buchweizen. Zijn boeken vertonen meer overeenkomst met de boeken van 

Kubach-Wilmsen-Team. Deze boeken zijn gemaakt van marmer en zijn meer sculpturen dan boeken. 

Het verschil is dat Kiefers boeken nog wel enigszins functioneren als boeken (ze zijn in te zien en de 

bladzijdes kunnen worden omgeslagen). 

Opvallend is verder dat een werk als Zweistromland goed past in de tendens van het boek als 

onderdeel van een installatie. Veelal is te zien dat er sprake is van een kast waarin boeken zijn 

opgesteld (bibliotheekfunctie), zoals in Botonds Regal mit 12 Buchobjekten.   
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Conclusie  

Aan de hand van verscheidene boeken van  Anselm Kiefer is gestreefd een typering en ontwikkeling te 

schetsen van zijn boeken. Geconcludeerd kan worden dat Kiefers boeken een ontwikkeling doormaken 

van eenvoudige conceptuele boeken, naar boekobjecten, die nog wel enigszins aangemerkt kunnen 

worden als boeken (ze hebben hun leesfunctie niet verloren), maar die niet meer als zodanig te 

gebruiken zijn (het gebruikte lood is te zwaar).  

Hoewel dikwijls in de literatuur wordt gedacht dat Kiefers boeken een persoonlijk element van zijn 

werk laten zien en voornamelijk dienen als experiment voor zijn schilderijen, is aangetoond dat dit 

geenszins het geval is. Zijn boeken gaan een dialoog aan met zijn overige kunstwerken en kunnen 

meer gezien worden als uitbreiding van zijn interesse in verscheidene media.  

De vraag die eerder opkwam is in hoeverre Kiefers boeken aansluiten bij de ontwikkeling van het 

kunstenaarsboek in de tweede helft van de twintigste eeuw, waarbij de nadruk lag op de ontwikkeling 

van het Duitse kunstenaarsboek. Aan de hand van 19 Duitse kunstenaarsboeken is een ontwikkeling 

geschetst van het Duitse kunstenaarsboek. Hieruit kon geconcludeerd worden dat het boek in deze 

periode een middel was voor kunstenaars om te experimenteren met een nieuw medium.  

Grofweg gezien loopt de ontwikkeling van Kiefers kunstenaarsboeken gelijk met de Duitse tendens. 

Ook daar is een ontwikkeling te herkennen van een conceptueel, goedkoop geproduceerd boek naar 

het boeksculptuur. Als men echter de boeken van Kiefer kritisch bekijkt, valt op te merken dat zijn 

vroege werken zeer verschillen van de conceptuele kunstenaarsboeken. Het materiaalgebruik is 

weliswaar hetzelfde, maar het conceptuele motief (politiek middel) of zwaartepunt (onderzoek naar 

taal en democratisering van de kunst) is niet aanwezig in Kiefers werk. Vanaf de jaren ’70 zijn echter 

wel veel meer overeenkomsten te vinden tussen Kiefers boeken en zijn tijdsgenoten. Deze boeken zijn 

uniek, sculpturaal en gebruiken bijzondere materialen. Vanaf de jaren ’80 wordt het boek het 

uigelezen middel gezien om te experimenteren en veel kunstenaarsboeken uit die periode hebben hun 

oorspronkelijk functie verloren. Kiefers boeken gaan echter niet zover. Het zijn weliswaar sculpturen 

geworden, maar functioneren nog steeds als boeken.  

Opmerkelijk is dat er één groot verschil is tussen Kiefers boeken en de Duitse kunstenaarsboeken. 

Veel kunstenaars gebruiken dit nieuwe middel om te reageren op het boek als concept en onderzoeken 

zo alle associaties die met het boek samenhangen. Voor Kiefers is het slechts een medium, net zoals 

een schilderdoek dat is. Het boek an sich staat niet centraal in zijn werk, het is slechts een middel om 

een grotere boodschap over te brengen. Het is ook dit aspect dat Kiefers boeken zo uniek maakt.  

Het onderzoek naar de typering van Kiefers kunstenaarsboeken is slechts een eerste stap en heeft veel 

nieuwe vragen opgeroepen. Dit onderzoek was namelijk voornamelijk gericht op de formele aspecten 

van de boeken. Er zal nog verder onderzoek gedaan kunnen worden naar de materiële aspecten van 
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Kiefers boeken en de ontwikkeling van het kunstenaarsboek in de twintigste eeuw. Verder is dit 

onderzoek beperkt tot het Duitse, naoorlogse kunstenaarsboek. Interessant is verder om na te gaan in 

hoeverre Kiefers boeken overeenkomen met een grotere, internationale tendens.  
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of Anselm Kiefer 1969-1990, New York 1991 

 

Afb. 9. Anselm Kiefer, Schweres Wasser, 1987, lood en zilverblad op originele foto’s, geplakt op lood 

en karton met loden binding, 53 x 51 x 7 cm, 20 pagina’s, Stefan T. Edlis Collectie, Chicago. Foto: 

Adriani, G. (red.), The Books of Anselm Kiefer 1969-1990, New York 1991 

 

Afb. 10. Anselm Kiefer, Sulamith, 1990, gesoldeerd lood en vrouwenhaar, 101 x 63 x 11cm, 64 

pagina’s, Privécollectie. Foto: Adriani, G. (red.), The Books of Anselm Kiefer 1969-1990, New York 

1991 

 

Afb. 11. Anselm Kiefer, Zweistromland – The High Priestess, 1985-1989, rond de 200 loden boeken 

op stalen schrappen, met glas en koperen draad, ongeveer 500 x 800 x 100 cm, Astrup Fearnley 

Museet, Oslo. Foto: < http://afmuseet.no/en/samlingen/utvalgte-kunstnere/k/anselm-kiefer/the-high-

priestesszweistromland> (17 mei 2014) 

 

Afb. 12. Anselm Kiefer, Heroische Sinnbilder (symboles héroïques), 1969, waterverf op papier, 

houtskool, originele en tijdschriftenfoto’s, ansichtkaarten op karton, 65 x 50 x 8,5 cm, 46 pagina’s, 

Privécollectie. Foto: Adriani, G. (red.), The Books of Anselm Kiefer 1969-1990, New York 1991 

 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/kiefer-parsifal-i-t03403
http://afmuseet.no/en/samlingen/utvalgte-kunstnere/k/anselm-kiefer/the-high-priestesszweistromland
http://afmuseet.no/en/samlingen/utvalgte-kunstnere/k/anselm-kiefer/the-high-priestesszweistromland
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Afb. 13. Anselm Kiefer, Für Genet, waterverf op papier, houtskool, originele foto’s, vrouwenhaar, op 

karton, 69 x 50x 8 cm, 24 pagina’s, Privécollectie. Foto: Adriani, G. (red.), The Books of Anselm 

Kiefer 1969-1990, New York 1991 

 

Afb. 14. Anselm Kiefer, Unternehmen Seelöwe, 1983/84, olieverf, acryl, stro, foto’s op doek, 380 x 

555 cm, Saatchi Gallery. Foto: < http://www.saatchigallery.com/aipe/anselm_kiefer.htm> (17 mei 

2014) 

 

Afb. 15. Anselm Kiefer, Ikarus – Märkischer Sand, 1981, olieverf, lak, zand en foto’s op doek, 290 x 

360 cm, plaats onbekend. Foto: http://www.saatchigallery.com/aipe/anselm_kiefer.html> (17 mei 

2014) 

 

Afb. 16. Anselm Kiefer, Osiris und Isis, 1985-1987, olieverf en acrylverf op doek met 

driedimensionale media, 380 x 561 x 24 cm, San Francisco Museum of Modern Art. Foto: 

<http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/171> (17 mei 2014) 

 

Afb. 17. Anselm Kiefer, Lilith, 1987-9, olieverf, as en koperen draad op doek, 382 x 561 x 50 cm, 

Tate Modern. Foto: < http://www.tate.org.uk/art/artworks/kiefer-lilith-t05742> (17 mei 2014) 

 

Afb. 18. Anselm Kiefer, Ausbrennen des Landkreises Buchen VII, 1975, fragmenten van originele 

foto’s met ijzerhoudende zuurstofverbinding en lijnzaadolie (olieverf op jute), 60 x 42 x 8 cm, 74 

pagina’s, Privécollectie. Foto: Adriani, G. (red.), The Books of Anselm Kiefer 1969-1990, New York 

1991 

 

Afb. 19. Anselm Kiefer, Nur mit Wind mit Zeit und mit Klang, 2011, olieverf, acrylverf, lak en lood op 

doek, 380 x 560 x 30 cm, plaats onbekend.  

Foto: < http://www.essl.museum/sammlung/kunstler/person?article_id=1364382723325> (17 mei 

2014).  

 

Afb. 20. Edward Ruscha, Twentysix Gasoline Stations, 1963, boek, 48 pagina’s, 26 foto’s, 18 x 14 x 

0,5 cm (gesloten), o.a. Tate, Whitney Museum of Modern Art. Foto: < 

http://www.tate.org.uk/about/projects/transforming-artist-books/summaries/edward-ruscha-twentysix-

gasoline-stations-1963> (17 mei 2014). 

 

Afb. 21. Timm Ulrichs, Permutation. Permutationeller Computer-Tekst, 1963-1971, 31 x 38,5 cm, 

computerafdruk op papier, Studienzentrum für Künstlerpublikation, ASPC in NMWB. Afbeelding via: 

http://www.artax.de/7624-timm-ulrichs:permutation (15 mei 2014). 

 

Afb. 22. Dieter Roth, Quadratblatt, 1965, oplage 1000 exemplaren, 25 x25 cm, papier, Museum of 

Modern Art, New York. Foto: 

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/dieter_roth/works/quadrat-print/ (18 mei 2014) 

 

Afb. 23. Hanne Darboven, Bismarckzeit, 1978, boek, 25 x 20 cm, plaats onbekend. Foto: < 

http://karmakarma.org/post/64890943346/hanne-darboven-bismarckzeit-arbeit-adelt-ich>. (17 mei 

2014) 

 

http://www.saatchigallery.com/aipe/anselm_kiefer.htm
http://www.saatchigallery.com/aipe/anselm_kiefer.html
http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/171
http://www.tate.org.uk/art/artworks/kiefer-lilith-t05742
http://www.essl.museum/sammlung/kunstler/person?article_id=1364382723325
http://www.tate.org.uk/about/projects/transforming-artist-books/summaries/edward-ruscha-twentysix-gasoline-stations-1963
http://www.tate.org.uk/about/projects/transforming-artist-books/summaries/edward-ruscha-twentysix-gasoline-stations-1963
http://www.artax.de/7624-timm-ulrichs:permutation
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/dieter_roth/works/quadrat-print/
http://karmakarma.org/post/64890943346/hanne-darboven-bismarckzeit-arbeit-adelt-ich
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Afb. 24. Duchamp, Prière de toucher, 1947, boek met collage van rubber, fluweel en karton, 23.5 x 

20.5 cm, Philadelphia Museum of Art. Foto: 

<http://www.philamuseum.org/collections/permanent/89754.html > (17 mei 2014) 

 

Afb. 25. Laszlo Lakner, L.B. Alberti: De Re-Aedificatoria, 1971, boek met touw omwikkeld, plaats 

onbekend. Foto: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die Vielseitigkeit eines Mediums 

in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 2001 

Afb. 26. Wolf Vostell, Einbetoniertes Buch, 1970, beton, 34,2 x 25 x 5 cm, plaats onbekend. Foto: 

http://www.artistbooks.de/suchen/suchen-verlag.php?wert=Edition%20Howeg (17 mei 2014) 

 

Afb. 27. Dieter Roth, Literaturwurst, 1969, gepubliceerd in 1961-1974, kopie van Suche nach einer 

Neuen Welt van Robert F. Kennedy, gelatine, reuzel en specerijen, 30.5 x 17 x 9 cm, Museum of 

Modern Art. Foto: < http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=141853> (17 mei 2014) 

 

Afb. 28. Jochen Gerz, Das Buch, 1972, beukenhout met pennenhouder, 29 x 23,7 x 2,5 cm, plaats 

onbekend. Foto: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die Vielseitigkeit eines Mediums 

in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 2001 

 

Afb. 29. Jochen Gerz, Das Buch des Lebens (La Mort), 1974-1975, houten kast, glas, papier, 32,5 x 

23,8 x 10 cm, plaats onbekend. Foto: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die 

Vielseitigkeit eines Mediums in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum 

Weserburg) 2001 

 

Afb. 30. Barbara Schmidt-Heins, Buchobjekt, 1972/2. Ausführung, 1972, papieren boek, 30 x 21cm, 

plaats onbekend. Foto: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die Vielseitigkeit eines 

Mediums in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 2001 

 

Afb. 31. Gabriele Schmidt-Heins, Buchobjekt, 1972/juni, 1977, opengescheurd papier, 21x2,5 cm, 

plaats onbekend. Foto: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die Vielseitigkeit eines 

Mediums in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 2001 

 

Afb. 32. Martin Kippenberger, Hotel Hotel, 1994, papier, grootte onbekend, Freidrich Christian Flick 

Collectie. Foto: < http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/martin-

kippenberger/martin-kippenberger-room-guide-introduction-4> (17 mei 2014) 

 

Afb. 33. Jörg Immendorff, Brandenburger Tor Weltfrage, 1982, hardcover boek met linnen rug, 19 x 

23 cm, the Museum of Modern Art, New York. Foto: Pas, J., Multiple/Readings. 51 

kunstenaarsboeken 1959-2009, uitgave bij tent. Antwerpen/Harelbeke 2011 

 

Afb. 34. Hubertus Gojowczyk, Buch mit zwei Augen, zonder jaar, boek met twee glasogen, 16,5x25 x 

3 cm, plaats onbekend. Foto: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die Vielseitigkeit 

eines Mediums in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 2001 

 

Afb. 35. Gunther Uecker, Analphabetisches Monument, 1983, bladzijdes gelijmd met spijkers, 59 x42 

x 20 cm, plaats onbekend.boek via: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die 

Vielseitigkeit eines Mediums in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum 

Weserburg) 2001 

http://www.philamuseum.org/collections/permanent/89754.html
http://www.artistbooks.de/suchen/suchen-verlag.php?wert=Edition%20Howeg
http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=141853
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/martin-kippenberger/martin-kippenberger-room-guide-introduction-4
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/martin-kippenberger/martin-kippenberger-room-guide-introduction-4
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Afb. 36. Wolfgang Nieblich, Das Buchweizen, 1982. Foto: 

<http://www.nieblich.de/publikationen/4.html> (17 mei 2014)  

 

Afb. 37. Botond, Regal mit 12Buchobjekten, 1989, gelast roestvrijstaal, 230 x 30 x 15 cm, plaats 

onbekend. Foto: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die Vielseitigkeit eines Mediums 

in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 2001 

 

Afb. 38. Fanny Schönings, Porträt Friederike Mayröcker, 1986, kolom van karton, bekleed met 

gesneden delen van manuscripten in plexiglas, 168 x 24x26 cm, plaats onbekend. Foto: A. Thurmann-

Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die Vielseitigkeit eines Mediums in der Kunst der 20. 

Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 2001 

 

Afb. 39. Kubach-Wilmsen-Team, Beethoven Partiture Pastorale, 1986, marmer, 60 x 35 cm, plaats 

onbekend. Foto: A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die Vielseitigkeit eines Mediums 

in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 2001 

 

Afb. 40. Oskar Holweck, Ohne titel, 1981, papier op plexiglas, 70 x 46 x 70 cm, plaats onbekend. 

Foto: gescand uit A. Thurmann-Jajes, Malerbücher – Künstlerbücher. Die Vielseitigkeit eines 

Mediums in der Kunst der 20. Jahrhunderts, tent.cat. Bremen (Neues Museum Weserburg) 2001 

 

 

http://www.nieblich.de/publikationen/4.html

