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Inleiding

In de laatste periode van zijn leven kreeg de Amerikaanse kunstenaar 
Jackson Pollock (1912-1956) veel aandacht van de media. Het tijdschrift Life 
Magazine besteedde in 1949 een artikel aan hem, hij werd geïnterviewd voor 
een radioprogramma en fotografen stonden in de rij om hem te mogen 
fotograferen. Eén van deze fotografen was de Duitse fotograaf Hans Namuth 
(1915-1990), die de werkwijze van Pollock in beeld wilde brengen. Toen hij tot 
de conclusie kwam dat foto’s de beweeglijkheid van Pollocks werkwijze niet 
goed in beeld konden brengen, besloot hij een documentaire te maken over 
de kunstenaar in actie. De documentaire, die in 1951 in kleurenbeeld 
verscheen, kreeg de titel Jackson Pollock (1951). 
     Direct na de opnames van de documentaire 
lijkt Pollock in een negatieve spiraal terecht te komen. Na twee jaar nuchter te 
zijn geweest grijpt hij op de avond na het filmen van de laatste scène met 
Namuth weer naar de fles. Vanaf dat moment tot aan zijn dood produceert hij 
slechts een gering aantal schilderijen.1 Verschillende biografen halen aan dat 
hij zich met zijn werken onecht voelde, en dat de documentaire mogelijk 
bijdroeg aan dit gevoel. 
         
 Vierenveertig jaar na Pollocks dood besloot de Amerikaanse acteur Ed 
Harris (1950), die inmiddels mateloos gefascineerd was door de kunstenaar, 
een biografische speelfilm over Pollock te maken en tevens de hoofdrol op 
zich te nemen in zijn regiedebuut. De biografische speelfilm Pollock 
verscheen in het jaar 2000. 
        Alhoewel in de 
documentaire de echte Pollock in beeld komt, lijkt hij meer een acteur te zijn 
in de rol van zichzelf. Namuth gaf hem gedetailleerde aanwijzingen die hij 
diende op te volgen en leek zijn anderszins speelse en energieke werkwijze 
op deze manier in de kiem te smoren. De biografische speelfilm, waarin een 
acteur de rol van Pollock op zich neemt, lijkt dit wel in beeld te brengen en 
geeft tevens een bredere context met betrekking tot het leven van de 
kunstenaar weer. Dit schijnbare verschil in representatie heeft geleid tot de 
volgende onderzoeksvraag: 

Wat voegen de documentaire Jackson Pollock (1951) en de biografische 
speelfilm Pollock (2000) toe aan de reeds vergaarde kennis over het werk en 
de werkwijze van Pollock? 

Deze onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de hand van twee 
deelvragen:

I. Hoe wordt de werkwijze van Pollock in respectievelijke de documentaire 
Jackson Pollock (1951) en de biografische speelfilm Pollock (2000) 
weergegeven?

1 Ines Janet Engelmann, Jackson Pollock and Lee Krasner, Munich et. al., 2007, p. 70.
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II. Hoe heeft de beeldvorming over Pollock in de documentaire Jackson 
Pollock (1951) en de biografische speelfilm Pollock (2000) invloed op de 
kunstkritische receptie van zijn werk?

Bovenstaande vragen zullen worden beantwoord in de vorm van een 
receptie-onderzoek. In het eerste hoofdstuk zal de nadruk liggen op de 
manier waarop de werkwijze van de kunstenaar in beeld komt en zullen 
fragmenten uit de documentaire en de biografische speelfilm worden 
vergeleken met de manier waarop de werkwijze van Pollock naar voren komt 
in kunstenaarsmonografieën en biografieën. In het tweede hoofdstuk zal het 
zwaartepunt worden gelegd op de kritische receptie van Pollocks werk met 
betrekking tot de documentaire en de biografische speelfilm. Hierbij zullen 
eerst de verschillen tussen een documentaire en een biografische speelfilm 
worden beschreven aan de hand van literatuur van onder meer de 
filmwetenschappers Dennis Bingham, John A. Walker en Bill Nichols.Tevens 
zullen de intenties van respectievelijk Namuth en Harris met betrekking tot de 
documentaire en de biografische speelfilm in kaart worden gebracht en zal 
nader in worden gegaan op de kritische receptie van beide films aan de hand 
van recensies en interviews. 
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Hoofdstuk I. 

Werkwijze van Pollock in de documentaire Jackson Pollock (1951) en 
de biografische speelfilm Pollock (2000)

Jackson Pollock  (1951)

In de documentaire Jackson Pollock (1951) van de Duitse fotograaf Hans 
Namuth (1915-1990) wordt de Amerikaanse kunstenaar Jackson Pollock 
(1912-1956) in beeld gebracht terwijl hij aan het werk is aan enkele van zijn 
bekende drip paintings. De Russisch-Amerikaanse fotograaf Alexey 
Brodovitch introduceerde Namuth met Pollock. Na Pollocks werk te hebben 
gezien vroeg hij of hij hem mocht fotograferen terwijl hij aan het werk was. 
Pollock hield er niet van om gefotografeerd te worden, maar ging op 
aandringen van zijn vrouw Lee Krasner akkoord met Namuths voorstel.2 Na 
de eerste foto’s te hebben bekeken gaf Krasner Namuth onbeperkt toegang 
tot Pollocks atelier. Dit leidde tot de meer dan vijfhonderd foto’s die hij maakte 
van de kunstenaar. Later stelde Namuth voor om ook een documentaire in 
kleur te maken van Pollock aan het werk.3 In het navolgende zal worden 
beschreven hoe de werkwijze van Pollock in deze documentaire in beeld 
wordt gebracht.    

Aan het begin van de documentaire komen zowel Pollocks huis als de schuur 
waarin hij werkte in Springs, Long Island, in beeld. Omdat het niet mogelijk 
was om kleurenopnames te maken in de relatief donkere schuur, besloot 
Namuth om Pollock te filmen in zijn tuin, op de plek waar de schuur stond 
voordat Pollock deze had verplaatst.4 In de documentaire wordt niet vermeld 
dat de schuur gewoonlijk diende als Pollocks atelier. Wanneer Pollock voor 
het eerst zelf in beeld komt, kijkt hij naar het schilderdoek dat voor hem op de 
grond ligt. Hij neemt even afstand om zijn werk te bekijken, waarbij hij van de 
ene kant van het doek naar de andere loopt. Op driftige wijze begint hij 
vervolgens verf op het doek te gieten, spatten en druppelen. Hij lijkt op snelle 
en vastberaden wijze te werken, waarbij hij van links naar rechts en weer 
terug werkt en meerdere malen om het doek heen loopt. Dezelfde procedure 
wordt herhaald met zwarte verf. In een nieuwe scène komt het silhouet van 
Pollock tegen een witte achtergrond in beeld, afgewisseld met close-ups van 
een aantal van zijn werken. Vervolgens worden zijn werken getoond op zijn 
solo-expositie in de Betty Parsons Gallery.5 In plaats van de werken liggend 
op de grond in beeld te brengen, krijgen deze nu, hangend op een witte muur, 
een andere dimensie. 
         In een volgende 
scène wordt Pollock van onderaf gefilmd door een glazen plaat, met achter 

2 Steven Naifeh en Gregory White Smith, Jackson Pollock: An American Saga, New York 
1989, pp. 619, 648.

3 Engelmann 2007 (zie noot 1), p. 58.

4 Engelmann 2007 (zie noot 1), pp. 38, 59-60.

5 Ellen G. Landau, Jackson Pollock, New York 2000, p. 197.
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hem de blauwe lucht. Door middel van een voice-over geeft hij hierbij aan dat 
hij voor het eerst glas gebruikt als medium.6 Voordat hij begint, lijkt hij het 
medium te inspecteren met zijn hand. Op voorzichtige, verkennende wijze 
drapeert hij zwarte verf in sierlijke bewegingen op de plaat. Zijn bewegingen 
en het resultaat hiervan worden steeds groter. De gedaante van Pollock lijkt 
langzaam te verdwijnen achter de steeds voller wordende glasplaat. In een 
volgend shot komt een lege glasplaat in beeld. Pollock geeft in de voice-over 
te kennen dat hij contact heeft verloren met zijn vorige schilderij op glas.7 Dit 
zou kunnen duiden op onzekerheid. In zijn streven naar perfectie zou het 
echter ook een teken van vastberadenheid kunnen zijn, juist omdat hij snel tot 
deze conclusie komt. Na de glasplaat schoon te hebben geveegd begint 
Pollock dit keer eerst materialen als touw, gaas en zwarte strookjes papier op 
de plaat uit te spreiden (afb. 1). Voorzichtig begint hij vervolgens dunne 
slierten verf direct vanuit het blik op het medium te gieten. Het feit dat hij in de 
documentaire op een glasplaat werkte geeft zijn veelzijdigheid als kunstenaar 
aan. Echter, aangezien dit de enige keer was dat hij op glas werkte kan dit 
medium niet als representatief worden beschouwd voor zijn 
oeuvre.     Gezien het feit dat de documentaire 
in een later stadium van Pollocks leven werd opgenomen, brengt deze ook 
slechts een latere periode van Pollocks oeuvre en werkwijze in beeld. Voordat 
hij begon met de ‘drip painting’-techniek gebruikte hij andere technieken en 
werkte hij deels figuratief. Zijn ontwikkeling naar de ‘drip paintings’ toe wordt 
niet getoond.  Halverwege de documentaire geeft de voice-over van 
Pollock aan dat hij het schilderen met het doek op de grond heeft afgekeken 
van de Indiaanse zandschilders uit het westen van de Verenigde Staten. Het 
wordt hier echter niet duidelijk dat Pollock sinds zijn jeugd een grote fascinatie 
had voor deze zandschilders en dat deze fascinatie onder meer tot uiting 
komt in zijn gebruik van felle kleuren.8 De vele kunstenaars en stromingen die 
hem in vroegere periodes inspireerden, zoals Matisse, Picasso, het kubisme 
en het surrealisme, komen evenmin aan bod in de documentaire, terwijl het 
onvermijdelijk lijkt dat deze hem ook in zijn latere werk in meerdere of 
mindere mate hebben beïnvloed en hem hebben gemaakt tot de kunstenaar 
die hij op dat moment 
is.         De 
documentaire brengt wel andere facetten van zijn werkwijze in beeld. Zo 
wordt bijvoorbeeld getoond dat Pollock zijn schildersdoek niet opspande. Het 
doek, dat op een betonnen plaat in de tuin ligt, wordt op zijn plaats gehouden 
met bakstenen. De veelzijdigheid van Pollocks materiaalgebruik komt duidelijk 
naar voren wanneer hij de glazen plaat bedekt met verschillende objecten. 
Deze en andere scènes uit de film laten zien dat de kunstenaar zich heeft 
gedistantieerd van traditionele schilderstechnieken als het gebruik van 
kwasten, ezel en palet en dat zijn voorkeur uitgaat naar het gebruik van 
stokken en spatels en het gieten van verf op het doek. Om uiting te geven aan 

6 Hans Namuth en Paul Falkenberg (regie), Jackson Pollock, Springs, East Hampton, Long 
Island, 1951, 5.56 min.

7 Namuth  en Falkenberg 1981 (zie noot 6), 7.25 min.

8 Nancy Jachec, Jackson Pollock. Works, Writings and Interviews, Barcelona 2011, pp. 12, 
47.
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het eigentijdse leven, waarop moderne kunstenaars in zijn ogen moesten 
anticiperen, gebruikte hij in sommige gevallen ook industriële aluminiumverf 
en emaille voor zijn werken.9       De 
documentaire geeft de indruk dat Pollocks werkwijze vastbesloten en 
zelfverzekerd was. Zoals zijn vrouw, de Amerikaanse kunstenaar Lee Krasner 
(1908-1984) in een interview aangaf was Pollock echter afwisselend onzeker 
en zelfverzekerd. Zo vond hij het soms lastig om een doek te signeren, omdat 
hij op het laatste moment vaak nog twijfels kreeg over de voltooidheid van het 
werk.10 Hij werkte wel altijd direct, zonder eerst schetsen te maken, wat zowel 
in het beeld als het commentaar van de documentaire duidelijk wordt. Het 
doek waaraan Pollock werkt wordt getoond wanneer het al voor een groot 
deel bedekt is met verf, waardoor het lastig is om de nieuwe vormen die 
Pollock aanbrengt te volgen. Omdat van het schilderij op glas slechts een 
klein deel van de gehele compositie wordt getoond, is het hierbij ook lastig om 
het werk als geheel te analyseren.11      In de 
documentaire vervulde Pollock letterlijk de rol van zichzelf. Hij was de acteur 
die de aanwijzingen van Namuth op diende te volgen.12 Het feit dat het eerste 
schilderij dat hij maakte in de documentaire nooit voltooid terug is gevonden, 
zou kunnen betekenen dat Pollock bij dit werk, evenals zijn eerste schilderij 
op glas, het contact had verloren.13 Mogelijk was hij niet tevreden met het 
eindresultaat van dit werk. Toch geeft de documentaire een helder inzicht in 
de werkwijze en techniek die Pollock gebruikt, en de bewegingen die hij 
maakt boven en om het doek. De documentaire maakte het voor het eerst 
mogelijk om de opeenvolgende bewegingen van Pollock te bestuderen. In 
tegenstelling tot Namuth’s foto’s van Pollock, die vanuit uiteenlopende 
standpunten zijn gemaakt, is de documentaire grotendeels vanuit één 
standpunt gefilmd, waardoor het gemakkelijker is om opeenvolgende beelden 
met elkaar te vergelijken.

Pollock (2000)

In de biografische speelfilm Pollock van de Amerikaanse acteur en regisseur 
Ed Harris (1950) wordt het leven van Pollock vanaf het moment dat hij de 
kunstenares Lee Krasner (1908-1984) ontmoette in 1941 tot aan het ongeluk 
dat leidde tot zijn dood in 1956 in beeld gebracht. De opnames van de 
documentaire Jackson Pollock 51 komen eveneens aan bod. De film is 
gebaseerd op de biografie Jackson Pollock: An American Saga (1989) van 
Steven Naifeh en Gregory White Smith. Hieronder zal nader worden ingegaan 
op de manier waarop de werkwijze van de kunstenaar in deze film in beeld 
komt. 

9 Jachec 2011 (zie noot 8), pp. 121-124.

10 Pepe Karmel, Jackson Pollock. Interviews, Articles and Reviews, uitgave bij tent. New York 
(MoMa) 1998, pp. 36-38.

11 Kirk Varnedoe en Pepe Karmel, Jackson Pollock, uitgave bij tent. New York (MoMa) 1998, 
p. 106.

12 Evelyn Toynton, Jackson Pollock, New York 2012, pp. 78-79.

13 Varnedoe en Karmel 1998 (zie noot 11), pp.117-118.



8

Pollocks vroegere, meer figuratieve werken worden in de film voor het eerst 
getoond wanneer Krasner hem bezoekt in zijn appartement. Later, wanneer 
Pollock  samenwoont met Krasner, bekijkt hij haar terwijl ze aan het werk is. 
Vervolgens loopt hij naar zijn eigen werk en begint gele lijnen rechtstreeks 
vanuit de verftube op verschillende plaatsen op het doek aan te brengen. Het 
idee wordt gewekt dat Pollock voornamelijk intuïtief werkt en commentaar op 
zijn werk slecht kan verdragen. Wanneer Pollock de opdracht krijgt om een 
groot werk te schilderen voor kunstverzamelaar Peggy Guggenheim staat hij 
’s avonds lange tijd voor het verlichte doek en kijkt bedenkelijk. Weken later is 
hij nog steeds niet aan het doek begonnen. Krasner vraagt hem: ‘What do you 
see there, Pollock? You’ve been looking at it for weeks’.14 Close-ups van zijn 
peinzende blik worden afgewisseld met beelden van het witte doek. Plots laat 
hij zijn sigaret op de grond vallen, trapt deze uit en loopt zelfverzekerd naar 
het doek. Hij begint met grootse bewegingen brede zwarte strepen verf van 
links naar rechts op het doek aan te brengen. De verf is zo dik aangebracht 
dat het op een aantal plaatsen over het doek druipt. Het lijkt alsof Pollock in 
een tijdelijke ‘flow’ zit. In een volgend shot werkt hij verfijnder en 
gedetailleerder (afb. 2).   
       Wanneer Pollock op een later 
moment in de film in zijn atelier in Long Island bezig is met het mengen van 
verf, drupt hij deze per ongeluk op de vloer. De impressie wordt gewekt dat 
Pollock op dit moment ineens het idee krijgt voor zijn latere ‘drip paintings’. In 
de film wordt een deel van het interview dat de journalist William Wright gaf 
met Pollock in 1951 in beeld gebracht. Pollock beschrijft in dit interview zijn 
werkwijze, en geeft hierbij aan dat hij geen gebruik maakt van het toeval in 
zijn werken.15 Later in de film komen de opnames van de documentaire 
Jackson Pollock 51 in beeld. In een latere scène geeft Pollock Krasner te 
kennen dat hij niet tevreden is over deze opnames. Hij voelt zich onecht als 
kunstenaar. Na afloop van de opnames met Namuth in de film geeft Pollock 
een geprikkelde indruk. Hij fluistert herhaaldelijk en steeds harder in Namuths 
oor: ‘I’m not the phony, you’re the phony’.16 Wanneer ze aan tafel zitten wordt 
Pollock razend. Hij gooit de tafel, waar verschillende mensen aan ziten om, 
loopt weg en laat Krasner, Namuth en de andere gasten perplex achter. De 
film brengt echter niet in beeld dat hij na dit voorval nadrukkelijk te kennen 
zou hebben gegeven dat hij terug zou gaan naar tekenen in plaats van 
schilderen als medium.17 Een aantal van zijn eerdere psycho-analytische 
tekeningen, die hij in opdracht van zijn therapeut Joseph Henderson maakte, 
verwerkte hij vanaf dat moment in collages.18 Een voorbeeld hiervan is het 
werk Collage and Oil (1951, afb. 3)

14 Ed Harris (dir.), Pollock, Culver City (California) (Sony Pictures Classics), 2000, 32.30 min.

15 Harris 2000 (zie noot 14), 1.19.40 min.

16 Harris 2000 (zie noot 14), 1.34.10 min.

17 Rosalind E. Krauss, ‘The Crisis of the Easel Painting’, in: Kirk Varnedoe en Pepe Karmel, 
Jackson Pollock. New Approaches, uitgave bij tent. New York (MoMa) 1998, p. 170.

18 Deborah Solomon, Jackson Pollock. A Biography, New York 2001, p. 220.
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In tegenstelling tot de documentaire van Namuth toont de biografische 
speelfilm niet alleen de periode waarin Pollock zijn drip paintings maakte, 
maar ook eerdere fasen in zijn oeuvre, waarin hij meer figuratief werkte. De 
speelfilm wekt de impressie dat Pollock voornamelijk in de periode vóórdat hij 
zijn drip paintings maakte grotendeels intuïtief werkte. Zelf heeft hij echter in 
interviews herhaaldelijk aangegeven dat hij het toeval 
ontkende.19   De kunstenaars en stromingen die Pollock 
inspireren komen in de speelfilm beperkt aan bod. In tegenstelling tot Krasner 
lijkt Pollock zich nergens door te laten beïnvloeden en zich slechts te richten 
op zijn eigen werk. Hiernaast worden de uiteenlopende materialen waarmee 
hij werkte niet getoond. Alleen wanneer Pollock op glas werkt voor de 
documentaire, komen materialen als gaas, van tevoren gepositioneerd, in 
beeld. Waar Pollock in de documentaire te kennen geeft dat hij contact 
verloor met het doek, wat geregeld gebeurde, komt dit in de speelfilm niet 
naar voren.    Omdat de biografische speelfilm slechts de laatste 
vijftien jaar van Pollocks leven in beeld brengt, worden zijn vroegere werken, 
werkwijze en inspiratie buiten beschouwing gelaten. Zo leerde Pollock in 1936 
in de werkplaats van de Mexicaanse kunstenaar David Alfaro Siqueiros 
experimenteren met verschillende materialen als lak, silicone, multiplex en 
asbestpanelen.20 Tevens zou hij actief betrokken zijn geweest bij de 
Surrealistische beweging en zich hier hebben verdiept in het 
automatisme.21 De speelfilm laat niet duidelijk zien wiens idee het was 
om op glas te schilderen. In zijn interview met Wright in de film wekt Pollock 
de indruk dat dit zijn idee was. De documentaire van Namuth wordt in dit 
fragment buiten beschouwing gelaten. Later in de film geeft Pollock echter in 
zijn gesprek met Greenberg aan dat Namuth hem heeft gevraagd om voor de 
documentaire op glas te werken. 
          Eén van 
de redenen dat Pollock en Krasner naar Springs, Long Island verhuisden was 
volgens Krasner zodat Pollock zich bezig kon houden met beeldhouwen in de 
grote tuin. Niet schilderen, maar beeldhouwen zou sinds de middelbare 
school zijn oorspronkelijke interesse zijn geweest. Hij heeft altijd aangegeven 
dat hij ooit nog terug zou gaan naar deze kunstvorm.22 Deze interesse van 
Pollock komt in de biografische speelfilm niet aan bod. In tegenstelling 
tot de documentaire brengt de film de twijfels die Pollock dikwijls had voordat 
hij aan een werk begon, of zelfs na voltooiing, wel in beeld.  Ook de 
inspanningen van Krasner, die Pollocks kunstenaarschap voor een groot deel 
mogelijk maakten, komen in de biografische speelfilm uitgebreid aan bod. 
Daarentegen geeft de film de indruk dat Pollock zijn ‘dripping’-techniek uit het 
niets ontdekte terwijl hij aan het schilderen was in zijn atelier. Onderzoek wijst 
echter uit dat hij al langer aan het experimenteren was met deze techniek. 
Mogelijk zou hij in de werkplaats van Siqueiros in 1936 zijn eerste ervaringen 
met het gieten en druppelen van verf hebben opgedaan. In 1942 maakte hij 

19 Karmel 1998 (zie noot 10), p. 22.

20 Jachec 2011 (zie noot 8), p. 12.

21	  Naifeh en Smith 1989 (zie noot 2), p. 416.

22 Karmel 1998 (zie noot 10), p. 34.
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werken als Water Birds (1943, afb. 4) waarbij hij deels gebruik maakte van de 
‘dripping’-techniek.23  

Waar de documentaire duidelijk in beeld brengt dat Pollock het doek niet 
opspande, dat hij met een veelzijdigheid aan materialen werkte en op 
sommige momenten contact verloor met het medium, laat de biografische 
speelfilm ook de onmisbare rol zien die Krasner speelde met betrekking tot 
zijn werk, en brengt ze de onzekerheid die Pollock dikwijls had in beeld. Geen 
van beide films brengen echter Pollocks vroegere artistieke invloeden en 
werkwijze in beeld, waardoor zij geen van beiden een compleet beeld geven 
van zijn oeuvre.

Hoofdstuk II

Kunstkritische receptie van Pollocks oeuvre naar aanleiding van de 
documentaire Jackson Pollock (1951) en de biografische speelfilm 
Pollock (2000)

In de jaren ’30 van de vorige eeuw definieerde de Schotse 
documentairemaker John Grierson (1898-1972) de documentaire als een 
‘creatieve behandeling van de werkelijkheid’.24 Hiermee gaf hij aan dat de 
documentaire zich op de scheidslijn tussen fictie en werkelijkheid bevindt. 
Alhoewel de documentaire refereert aan een historische realiteit, 
representeert ze deze vanuit een onderscheiden perspectief. Echter, waar in 
een speelfilm een bepaalde setting eerst moet worden opgebouwd voor het 
filmen van een scène, hebben de beelden in documentaires vaak een 
‘indexicale’ relatie met de werkelijkheid.25 De beelden leggen precies datgene 
vast wat voor de camera plaats heeft gevonden. Hiermee kunnen ze worden 
beschouwd als een afdruk of verwijzing naar de werkelijkheid, zoals een 
vingerafdruk verwijst naar de vinger die de afdruk geproduceerd heeft. 
Evenals een vingerafdruk gezien wordt als bewijsmateriaal, worden de 
beelden in een documentaire beschouwd als een document of bewijs. 
Documentaires zijn echter meer dan een bewijs van de werkelijkheid; ze laten 
hun eigen interpretatie van de werkelijkheid zien. Zoals de Amerikaanse 
filmcriticus Bill Nichols aangaf zijn er verschillende vormen van 
documentairemaken die dikwijls met elkaar overlappen.26 De documentaire 
Jackson Pollock vertoont kenmerken van zowel de poëtische als de 
verklarende vorm van documentairemaken. De documentaire is poëtisch 
omdat het tamelijk abstracte close-ups van de werken van Pollock vertoont en 
gebruik maakt van experimentele muziek. Hiernaast is ze verklarend omdat 
ze gebruik maakt van een voice-over waarin Pollock zelf toelichting geeft over 
zijn werkwijze en zijn levensloop.      

23 Jachec 2011 (zie noot 8), pp.12, 28.

24 Bill Nichols, Introduction to Documentary, Bloomington 2010, p. 6.

25 Robert A. Rosenstone, History on Film/Film on History, Harlow 2006, p. 71.

26 Nichols 2010 (zie noot 24), pp. 31, 34, 35.
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Biografische speelfilms over kunstenaars benaderen de waarheid op 
inventieve wijze. Ze tonen vaak een selectie van de meest karakteristieke of 
dramatische momenten uit het leven van de kunstenaar en laten hiermee de 
als minder relevant geachte momenten achterwege.27 Zo richten ze zich, om 
een breed publiek aan te trekken, meer op het leven van de kunstenaar en 
minder op de werken die hij of zij maakte. Wanneer deze werken toch in 
beeld komen, worden ze meestal getoond in relatie met de persoonlijkheid 
van de kunstenaar. 28 Geschiedenis, sociale context en het artistieke milieu 
waarin de kunstenaar zich begaf komen nauwelijks aan bod. Om een zo 
eerlijk mogelijk beeld te geven van het leven van de kunstenaar, richten 
biografische speelfilms zich op primaire bronnen als kunstwerken, foto’s, 
brieven en anekdotes, maar ook op secundaire bronnen als 
kunstenaarsbiografiën en -monografiën, die in feite reconstructies van 
overgebleven fragmenten zijn.29 
        Waar een 
documentaire meestal een fragment of momentopname weergeeft, vertelt een 
biografische speelfilm een verhaal van begin tot einde. Zo ook bij de 
biografische speelfilm Pollock, die begint met de kunstenaar op 
negenentwintigjare leeftijd en op chronologische wijze toewerkt naar het 
moment van zijn dood op vierenveertigjarige leeftijd. Evenals in een 
biografische speelfilm worden scènes in een documentaire in sommige 
gevallen gedramatiseerd of worden settings gebruikt die niet volledig 
waarheidsgetrouw zijn, maar zich wel in de nabijheid hiervan bevinden. 30 Zo 
heeft Namuth om technische redenen besloten om Pollocks werkwijze niet in 
de schuur waar hij oorspronkelijk schilderde te filmen, maar op een open plek 
in de tuin waar de schuur stond voordat deze verplaatst werd. 

Omdat de theatrale bewegingen in de werkwijze van Pollock zich volgens de 
Duitse fotograaf Hans Namuth (1915-1990) beter leenden voor film dan voor 
fotografie besloot hij om een documentaire in kleurenbeeld te maken over 
Pollock. Hij wilde de actie in beeld brengen die vooraf ging aan de 
karakteristieke vormen die Pollock aanbracht op het doek. 31 Namuth had nog 
geen ervaring met het medium film en vroeg om hulp bij de Duitse regisseur 
Paul Falkenberg (1903-1986), die hem achter de schermen adviseerde.32 
  Aangezien Namuth ook de gezichtsuitdrukkingen van Pollock 
tijdens het schilderen wilde tonen, kwam hij, zoals hij aangaf in een interview, 
met het idee om de werkwijze van de kunstenaar door een glasplaat te 

27 Dennis Bingham, Whose Lives are they Anyway? The Biopic as Contemporary Film Genre, 
New Brunswick 2010, p. 377.

28	  John A. Walker, Art and Artists on Screen, Manchester 1993, pp. 8-9, 19.

29 Walker 1993 (zie noot 28), p. 13.

30 Rosenstone 2006 (zie noot 25), p. 71.

31 Sarah Boxer, ‘Critic’s Notebook; The Photos That Changed Pollock’s Life’, New York Times, 
15 december 1998, ongepagineerd.

32 Hans Namuth en Barbara Rose, Pollock Painting, New York 1978, ongepagineerd.



12

filmen.33 Met een verzameling van citaten van zowel Pollock zelf als Krasner 
en een aantal kunstcritici besloot hij om de documentaire een verklarende 
dimensie te geven.34 Door het in beeld brengen van Pollocks onconventionele 
werkwijze liep Namuth het risico om de aanname te bevestigen dat Pollocks 
werk voorbij de definitie van kunst lag.35 

Voor veel kunsthistorici was de documentaire Jackson Pollock baanbrekend, 
omdat zij voor het eerst de mogelijkheid kregen om de werkwijze van de 
kunstenaar op film te zien. Waar een aantal kunsthistorici vanuit een 
formalistische benadering beargumenteerden dat Pollock eerst figuratieve 
afbeeldingen schilderde, en deze vervolgens onherkenbaar maakte door er 
verf overheen te druppelen, liet de documentaire zien dat Pollock het lege 
doek direct begon te vullen met zijn abstracte ‘drippings’. In plaats van de 
suggestie van veel kunsthistorici dat Pollock op evolutionaire wijze schilderde 
met de werkwijze van kunstenaars als Picasso als vertrekpunt, suggereerde 
de documentaire dat hij zonder vertrekpunt, op revolutionaire wijze te werk 
ging.36            
In zijn artikel over intentie en interpretatie in de documentaire Jackson Pollock  
geeft de Amerikaanse kunsthistoricus Michael Schreyach aan dat Namuth 
een causale positie heeft ingenomen ten opzichte van zijn subject: door 
middel van de oorzaak -in dit geval de manier waarop Pollock verf op het 
doek aanbrengt- probeert hij de betekenis van Pollocks kunstwerken te 
achterhalen, evenals kunstcriticus Harold Rosenberg en  kunstenaar Allan 
Kaprow dit eerder deden.37 Pollocks doek, dat in de documentaire op de  
grond ligt, suggereert een indexicale relatie met wat zich afspeelde boven dit 
doek. De betekenis van het werk wordt hierdoor los van de intentie van de 
kunstenaar beschouwd. Volgens Schreyach duidt dit dan ook op een anti-
intentionalistische benadering. Schreyach geeft tevens aan dat het gebruik 
van citaten in de documentaire problematisch is. Hij haalt hierbij de 
kunsthistorici Fred Orton en Griselda Pollock aan en laat zien dat citaten niet 
zonder meer verbonden kunnen worden aan de betekenis van een werk, 
omdat zij vaak gebonden zijn aan een bepaalde context. Omdat de voor de 
documentaire gebundelde citaten geen eenduidig beeld geven rijst de vraag 
of de betekenis die zij genereren nog voor waarheid kan worden 
aangenomen.          
De documentaire Jackson Pollock was volgens kunsthistoricus Kirk Varnedoe 
niet slechts van belang voor het onderzoek naar Pollocks werkwijze. Wanneer 
de documentaire wijdverspreid werd ging men beeldvorming van het artistieke 
proces onlosmakelijk in verband zien met de beschouwingen van het 

33 Interview met Hans Namuth, ontleend aan: Website Smithsonian Archives of American Art 
<http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-hans-namuth-13000> (15 
juni 2013).

34 Michael Schreyach, ‘Intention and Interpretation in Hans Namuth’s film, Jackson Pollock, 
Forum for Modern Language Studies 48 (2012) nr. 4 (september), p. 438.

35 Peter R. Kalb, ‘Picturing Pollock: Photography’s Challenge to the Historiography of Abstract 
Expressionism’, Journal of Art Historiography (2012) nr. 7, (december), p. 8.

36 Varnedoe en Karmel 1998 (zie noot 11), pp. 105-106.

37 Schreyach 2012 (zie noot 34), pp. 438-439, 442-444, 449.
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eindproduct.38 Kunstenaars gingen het doek steeds meer zien als een arena 
waarin een gebeurtenis plaatsvond, waarbij zij niet werkten vanuit een 
vooropgezet idee, maar vanuit de directe ervaring van materialiteit en 
ruimte.39 Hieruit voortvloeiend vormde de werkwijze van Pollock een 
inspiratiebron voor conceptuele- en performance-kunst.40 De kunsthistoricus 
Pepe Karmel geeft aan dat Namuth Pollock met zowel zijn foto’s als zijn 
documentaire neerzette als een soort sjamaan die rituele bewegingen maakte 
boven het doek, waardoor het lastiger werd om de objectieve persoonlijkheid 
te onderscheiden van de mythische.41   Het is opvallend te 
noemen dat Pollock, die al ruim twee jaar geen alcohol meer dronk, na afloop 
van het filmen met Namuth direct naar de fles greep. Vanaf dit moment tot 
aan zijn dood schilderde hij nauwelijks meer. Veel critici zijn van mening dat 
Namuth de creativiteit van de kunstenaar af liet vlakken. Door hem te laten 
acteren voor de camera ontbrak het speelse, ‘wilde’ karakter dat zijn 
werkwijze zou hebben vertoond.42 Na afloop van het filmproces gaf Pollock de 
biograaf Jeffrey Potter te kennen dat hij zich aansloot bij het idee van 
primitieve volkeren dat een fotograaf je ziel steelt wanneer hij je fotografeert, 
iets wat vermoedelijk voor film ook geldt.43 Tot op zekere hoogte was Pollock 
echter nog wel in staat om zijn invloed uit te oefenen bij het filmen. Toen 
Falkenberg de afgeronde documentaire voorzag van Balinese gamelan-
muziek reageerde Pollock hierop met ‘This is exotic music. I’m an American 
painter’.44 Uiteindelijk ontwikkelde de componist Morton Feldman de 
begeleidende muziek voor de documentaire.

Voordat de Amerikaanse acteur en regisseur Ed Harris (1950) begon met de 
regie en het vervullen van de hoofdrol in de biografische speelfilm Pollock, 
had hij rollen gespeeld in meer dan vijftig film- en televisieproducties, 
waaronder de bekende Hollywoodfilm The Truman Show (1998).45 Na zich op 
aanraden van zijn vader te hebben verdiept in een aantal biografieën over 
Pollock, had hij het gevoel zich in meerdere opzichten te kunnen identificeren 
met de kunstenaar. In combinatie met zijn fysieke gelijkenis met Pollock 
leidde dit tot zijn wens om eens de rol van Pollock in een biografische film 
over de kunstenaar te vervullen. Na zijn idee aan verschillende regisseurs te 
hebben voorgelegd, concludeerde Harris dat hij degene was die voor zijn 
gevoel het diepst in de materie zat en het beste zijn eigen ideeën zelf kon 

38 Lane Relyea, ‘The Photogenic Splat Jackson Pollock Retouched’ Frieze (1999) nr. 45 
(maart/april), ongepagineerd. 

39 Robert Goodnough, ‘Pollock Paints a Picture’, Art News 50 (1951) nr. 3 (mei), 
ongepagineerd.

40 Toynton 2012 (zie noot 12), pp. 77-78.

41 Relyea 1999 (zie noot 38), ongepagineerd.

42 Boxer 1998 (zie noot 31), ongepagineerd. 

43 Landau 2000 (zie noot 5), p. 204.

44 Solomon 2001 (zie noot 18), p. 220.

45 Informatie ontleend aan: website IMDB <http://www.imdb.com/name/nm0000438/>	  (15	  juni	  
2013).
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realiseren. Hij besloot dan ook om de regie van de film zelf onder handen te 
nemen.46 Volgens Harris had de manier waarop Pollock met verf goot en 
drupte iets dramatisch en filmisch, waardoor de werkwijze van de kunstenaar 
zich goed leende voor vertaling naar een speelfilm.47 Om zich zo goed 
mogelijk in de kunstenaar in te leven leerde Harris met behulp van een coach 
schilderen zoals Pollock dit deed, en sliep hij een aantal nachten in Pollocks 
oude huis in Long Island.48 Hiernaast bestudeerde hij de bewegingen die 
Pollock maakte in de documentaire Jackson Pollock.49 De reproducties van 
voltooide werken uit Pollock’s oeuvre die in de film worden getoond zijn echter 
vervaardigd door een team van schilders en setdesigners.50 
    Harris heeft ervoor gekozen om de relatie tussen 
Pollock en Krasner voorop te stellen in de speelfilm, omdat Krasner niet 
alleen in het latere privéleven van Pollock, maar ook in zijn artistieke 
ontwikkeling een onmisbare rol speelde. Zijn keuze om het artistieke milieu en 
de politieke situatie in de jaren veertig en vijftig buiten beschouwing te laten 
verklaart Harris met het feit dat het budget voor de film hiervoor niet toerijkend 
was en dat hij de sfeer van de film intiem wilde houden.51 Harris’ doel was om 
het publiek inzicht te geven in de belevingswereld van Pollock, zonder hem op 
een voetstuk te plaatsen.52 Hij geeft tevens aan dat hij altijd had gedacht dat 
Pollock vanuit het toeval werkte, maar dat hij er na bestudering achter kwam 
dat het tegendeel waar bleek. Dit heeft hij naar eigen aangeven dan ook 
duidelijk proberen te maken in de film.53 In een interview met filmcriticus 
Cyntia Fuchs gaf Harris aan dat het niet zijn intentie was om zijn publiek een 
kunsthistorische les te leren, en dat hij rekening moest houden met de 
biografie van Naifeh, waarvoor hij de rechten had gekregen voor de film. 
Harris besloot om fragmenten van een aantal interviews met Pollock in de film 
te verwerken, omdat dit de enige momenten waren waarop hij over zijn werk 
sprak.54       De Filmcriticus Leonard Quart is van 
mening dat Harris het artistieke proces van Pollock op accurate wijze heeft 
vertaald, zonder in clichés te vervallen of gebruik te maken van 
kunstenaarstopoi als het ‘gekwelde genie’. 55  Hij geeft tevens aan dat Harris 

46 Pauline Kleijer, ‘Intiem en asociaal’, De Volkskrant, 10 januari 2001, p. 12.

47 Ginia Bellafante, ‘Art Movies’, Time Magazine 142 (1993) nr. 1 (juli) ongepagineerd.

48 David Sterritt, ‘’Pollock’ drips with superb acting, creativity’, Christian Science Monitor 93 
(2000), nr. 16, (december), ongepagineerd.

49	  Leonard Quart, ‘Pollock’, Cineaste 26 (2001) nr. 2 (maart) p. 46.

50 Betsy Streisand, ‘Art for a movie’s sake.’, U.S. News & World Report 130 (2001) nr. 8 
(februari), p.12.

51 Kleijer 2001 (zie noot 46), p. 12.

52 Lir MacCarthaigh, Film Ireland (2002) nr. 88 (september/oktober), p. 40.

53 Informatie ontleend aan: website IMDB <http://www.imdb.com/name/nm0000438/bio> (15 
juni 2013).

54 Interview met Ed Harris, ontleend aan: website Nitrate Online <http://
www.nitrateonline.com/2001/fpollock.html> (15 juni 2013).

55 Leonard Quart, ‘Pollock’, Cineaste 26 (2001) nr. 2 (maart), p. 46.
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het melodrama, waarop biografische speelfilms in veel gevallen gebaseerd 
zijn, vermijdt. Naar zijn idee schiet Harris echter tekort in het in beeld brengen 
van het artistieke en intellectuele milieu waarin Pollock zich begaf. In de 
scène waarin Pollock met tijdgenoten als de kunstenaar Willem de Kooning in 
gesprek is wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op de artistieke drijfveren van de 
kunstenaars. Meerdere critici geven aan dat Harris’ keuze om de historische 
context buiten beschouwing te laten niet de beste keuze is geweest. De 
problematiek en werkwijze van Pollock kunnen niet los worden gezien van de 
groeiende invloed van onder meer het Stalinisme en het communisme 
halverwege de twintigste eeuw. Tevens passeren een aantal biografische 
gegevens de revue, zonder dat hier dieper op in wordt gegaan.56 Over het 
algemeen merken critici echter op dat Harris de werkwijze van Pollock -met 
name de ‘dripping’-techniek- op overtuigende wijze weet te vertolken. De 
filmcriticus Roger Rebert geeft hierbij aan dat Harris er naar zijn mening in 
slaagde om te laten zien hoe Pollock zich enkel wanneer hij schilderde echt 
vrij voelde.57

Recente analyse van het werk One: Number 31, 1950 (1950, afb. 5) in het 
MoMa heeft aangetoond dat Pollock, in tegenstelling tot wat vooralsnog 
aangenomen werd, zijn doeken in een later stadium ophing om laatste kleine 
veranderingen aan te brengen.58 Hij werkte dus niet enkel op het doek 
wanneer het op de grond lag, zoals wel in de documentaire gesuggereerd 
werd. Dit onderzoek toont aan dat hij voor zijn drip paintings niet altijd met 
dezelfde grootse bewegingen werkte als de documentaire en de biografische 
speelfilm suggereren. 

Waar kunstcritici aangeven dat de causale benadering van Namuth voor zijn 
documentaire problematisch is, en het gebruik van citaten van de kunstenaar 
kan leiden tot verschillende interpretaties, wordt bij de analyse van de 
biografische speelfilm benadrukt dat Harris in de fout is gegaan door de 
historische context en het kunstenaarsmilieu waarin Pollock zich begaf buiten 
beschouwing te laten. 

56 Walsh, David, ‘The Limitations of Ed Harris’s Pollock’, website World Socialist Web Site, 
<http://www.wsws.org/en/articles/2001/03/poll-m31.html> (15 juni 2013).

57 Ebert, Roger, ‘Pollock’, website Roger Ebert < http://www.rogerebert.com/reviews/
pollock-2001> (15 juni 2013).

58 James Coddington, MoMa’s Jackson Pollock Conservation Project: Insight into the Artist’s 
Process, website MoMa <http://www.moma.org/explore/inside_out/2013/04/17/momas-
jackson-pollock-conservation-project-insight-into-the-artists-process/> (15 juni 2013). 
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Conclusie

In dit onderzoek staat de beeldvorming met betrekking tot het 
kunstenaarschap en de werkwijze van Pollock in de documentaire Jackson 
Pollock en de biografische speelfilm Pollock centraal. De opgestelde 
onderzoeksvraag was als volgt: Wat voegen de documentaire Jackson 
Pollock (1951) en de biografische speelfilm Pollock (2000) toe aan de reeds 
vergaarde kennis over het werk en de werkwijze van Pollock? 
   Zowel in de documentaire als in de biografische speelfilm 
wordt Pollock bezien vanuit de visie van een ander. Beide films zijn vanuit een 
subjectieve benadering gecreëerd. In zowel de documentaire Jackson Pollock  
als de biografische speelfilm Pollock worden het artistieke milieu en de 
historische context buiten beschouwing gelaten, waardoor Pollocks werkwijze 
niet binnen een breder referentiekader kan worden bezien. Tevens wordt in 
zowel de documentaire als de biografische speelfilm beperkt ingegaan op de 
vroegere werkwijze en artistieke invloeden van de kunstenaar. Dit geeft een 
beperkt beeld van de kunstenaar. 
         De 
documentaire haalt de overheersende veronderstelling onder kunsthistorici 
dat Pollock figuratief werkte alvorens hij abstracte ‘drippings’ aanbracht 
onderuit. Waar zowel de documentaire als de biografische speelfilm 
suggereren dat hij met grootse gebaren werkte, heeft recent onderzoek 
aangetoond dat hij hiernaast vermoedelijk ook nauwkeurig te werk ging. Het is 
dan ook van belang om de documentaire in een bredere context te bezien, en 
bewust te zijn van het feit dat dit slechts een momentopname is. Dit geldt ook 
voor de zelfverzekerde wijze waarop Pollock te werk lijkt te gaan in de 
documentaire.          In 
Pollock komt de werkwijze van de kunstenaar in vergelijking met andere 
biografische speelfilms over kunstenaars uitvoerig aan bod. Het zwaartepunt 
ligt echter nog steeds bij het persoonlijke leven van Pollock. De biografische 
speelfilm is slechts gebaseerd is op één biografie, bestaande uit een 
interpretatie van primaire bronnen als interviews, brieven en foto’s. Hiernaast 
worden fragmenten van interviews verfilmd. Dit geeft echter een beperkt 
beeld en de vraag is dan ook in hoeverre de gebruikte bronnen kunnen 
worden gezien als een betrouwbare weergave van de werkelijkheid. In zowel 
de documentaire als de biografische speelfilm wordt Pollocks werkwijze 
gekunsteld weergegeven. In de documentaire ontbreekt het aan spontaniteit 
omdat Pollock op aandringen van de documentairemaker in een andere 
omgeving en op een ander medium werkt. In de speelfilm wordt de werkwijze 
van Pollock vertolkt door een acteur en is deze gebaseerd op beperkte 
informatiebronnen. Critici geven echter wel aan dat Harris deze werkwijze 
accuraat in beeld brengt.        Omdat 
het in beeld brengen van de werkwijze van een kunstenaar op film in de jaren 
’50 van de vorige eeuw vernieuwend was en dit als inspiratie werd gezien 
voor andere kunstenaars en kunstvormen is het aannemelijk dat de 
documentaire nieuwe perspectieven heeft geboden, niet alleen met 
betrekking tot het onderzoek naar Pollocks werkwijze, maar ook in bredere 
context. Het is opvallend te noemen dat veel kunsthistorici vanaf het moment 
dat de documentaire uitkwam het eindproduct van een kunstenaar niet meer 
los gingen zien van het bijbehorende proces. 
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      Met name de documentaire laat een 
accurate impressie achter van de kunstenaar Pollock. Alhoewel Pollock in 
deze documentaire geregisseerd wordt, mag men wel aannemen dat de 
manier waarop zijn werkwijze tot uiting komt in grote lijnen waarheidsgetrouw 
is. Aannemelijk is dat hij niet een andere werkwijze of andere technieken 
acteert. Waar Harris in de biografische speelfilm zijn werkwijze reproduceert 
en zich hierbij baseert op overleveringen, kan dit als minder authentiek 
worden beschouwd. De biografische speelfilm brengt in tegenstelling tot de 
documentaire echter wel een groter deel van zijn oeuvre in beeld. 
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Lijst van afbeeldingen

Afbeelding 1

Filmstill Jackson Pollock (1951), 08.20 min.

Afbeelding 2

Filmstil Pollock (2000), 35.40 min.
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Afbeelding 3

Jackson Pollock, Collage and Oil, 1951, collage van olieverf, inkt, gouache en 
papier op doek, 127 x 88.9 cm, The Phillips Collection, Washington D.C. Foto: 
<http://blog.phillipscollection.org/tag/jackson-pollock/> (15 juni 2013).
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Afbeelding 4

Jackson Pollock, Water Birds, 1943, olieverf op doek, afmetingen niet 
teruggevonden, Baltimore Museum of Art, Baltimore. Foto: <http://
whotalking.com/flickr/Jackson+Pollock> (15 juni 2013).
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Afbeelding 5

Jackson Pollock, One: Number 31, 1950, 1950, olieverf en emaille op doek, 
269.5 x 530.8 cm, MoMa, New York. Foto: <http://www.moma.org/collection/
object.php?object_id=78386> (15 juni 2013).
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