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Voorwoord 

 
‘(…) Then he began to photograph. (…) Now he’ll reveal the world. From a new viewpoint 
the familiar and everyday world.’ 
 
Aleksandr Rodchenko, Black and White, 1939.  
 
Voor u ligt mijn scriptie: een onderzoek naar de betekenis van de fotografie van 
Aleksandr Rodchenko, een veelzijdig kunstenaar en iemand die een zeer belangrijke rol 
heeft gespeeld in de ontwikkeling van de fotografie. Deze scriptie is de afronding van de 
laatste fase van mijn masterstudie Moderne en Hedendaagse Kunst aan de Universiteit 
Utrecht.  
 
Mijn onderzoek zou ik zonder de hulp van een aantal personen nooit succesvol hebben 
kunnen uitvoeren en voltooien. Allereerst wil ik graag drs. Kisters bedanken, die mij in 
onze begeleidingsgesprekken in de goede richting wees, inspiratie gaf en mijn 
hoofdstukken van commentaar voorzag. Daarnaast wil ik dr. Van Rossem bedanken voor 
zijn hulp als tweede lezer en zijn inspirerende colleges gedurende het masterjaar.  
Als laatste wil ik mijn moeder Ania Goljan bedanken voor haar hulp als mijn persoonlijke 
tweede lezer. Ook haar steun op moeilijke scriptiemomenten heb ik erg gewaardeerd.   
 
 
Roden, 23 juli 2010 
 
 
Eleonora Goljan 
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Inleiding 

In deze scriptie zal de fotografie van de Russische kunstenaar Aleksandr Rodchenko 

(1891-1956) centraal staan. Rodchenko was een veelzijdig kunstenaar: hij schilderde, 

maakte driedimensionale constructies, hield zich bezig met grafisch ontwerp, theater en 

commercieel ontwerp. Daarnaast schreef hij poëzie, teksten en ballades, maar hij was 

ook een belangrijk fotograaf. Ik wil in deze scriptie onderzoek doen naar de rol die de 

fotografie heeft gespeeld in het leven en het werk van Rodchenko. Onder fotografie 

schaar ik Rodchenko’s (documentaire)fotografie en zijn fotomontages: foto’s geknipt uit 

tijdschriften of kranten, die geheel of gedeeltelijk in combinatie met tekst in een 

bepaalde volgorde werden geplaatst om een nieuw geheel te creëren.  

Kunst en politiek zijn in het werk van Rodchenko altijd onlosmakelijk met elkaar 

verbonden geweest. Rodchenko maakte deel uit van de zeer vernieuwende Russische 

avant-garde. Het begrip avant-garde is een brede definitie. Ik heb ervoor gekozen om de 

definitie aan te houden die kunsthistorica Magdalena Dąbrowski formuleert in haar essay 

‘The Plastic Revolution: New Concepts of Form, Content, Space, and Materials in the 

Russian Avant-Garde’ uit 1980, omdat deze definitie een duidelijke scheidslijn aangeeft 

tussen de historische Russische avant-garde en de modernistische Russische avant-

garde.  

Als begin van de ontwikkeling van de modernistische Russische avant-garde kunst 

(verder aangeduid als Russische avant-garde) noemt zij 1908 als datum die bij 

benadering kan worden aangehouden voor het ontstaan van het neo-primitivisme.1 Deze 

stroming wees Westerse kunst af en greep terug op folkloristische kunst en op de 

Russische traditie van icoonkunst. Het was de eerste stroming die tegen de realistisch-

naturalistische schilderkunst van de historische Russische avant-garde inging, waaronder 

de schilder Ilja Repin wordt geschaard, door het tweedimensionale te benadrukken en 

niet de illusie van een derde dimensie te willen wekken.  

Als culminatie van de Russische avant-garde ontwikkelingen ziet Dąbrowski het 

constructivisme, dat verder ging dan de traditionele middelen van de schilderkunst: 

 

‘In terms of formal innovations it signified a radical break with 

aesthetic concepts of the earlier, pictorial stages and created a new 

relationship between form-space-material and function. It promoted 

“real” – three-dimensional – objects in real space as the only 

relevant medium of expression. In its final phase, Constructivism 

postulated utilitarianism of the object as the only socially acceptable 

                                                
1 M. Dąbrowski, ‘The Plastic Revolution: New Concepts of Form, Content, Space, and Materials in the Russian Avant-Garde’, in: S. Barron 

en M. Tuchman (red.), The Avant-Garde in Russia, 1910-1930. New Perspectives, tent. cat. Los Angeles/Washington D.C. (Los Angeles 

County Museum of Art/Hirshhorn Museum and Sculpture Garden) 1980, p. 28. 
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art form. Only utility was believed to establish a true dialogue 

between art and the masses’.2 

 

Dąbrowski noemt als verdere stromingen behorende tot de Russische avant-garde tussen 

1908 en het constructivisme in de jaren ’20 ook het rayonisme, het suprematisme, het 

productivisme en het kubistisch-futurisme. Naast de teruggang naar de Russische 

folkloristische tradities, waren ook het Westerse kubisme en het futurisme van grote 

invloed op de Russische avant-garde. Dąbrowski geeft aan, dat deze stromingen bekend 

waren onder de Russische avant-garde door twee beroemde kunstcollecties van Ivan 

Morozov en Sergei Shchukin in Moskou alsmede door directe contacten van Russische 

kunstenaars met de artistieke gemeenschappen in Parijs en Italië. Ook waren vele 

belangrijke Westerse kunstwerken opgenomen in tentoonstellingen in Rusland en waren 

deze als reproducties te zien en werden zij besproken in binnenlandse en buitenlandse 

kranten die verkrijgbaar waren in Rusland.3 De teruggang naar de Russische 

folkloristische tradities en de bekendheid van het kubisme en futurisme leidden tot het 

ontstaan van nieuwe kunststromingen, die op zoek waren naar een antwoord op de 

moderne en geïndustrialiseerde maatschappij die Rusland aan het worden was. Het 

verhalende element, dat in de Russische schilderkunst van de 19e eeuw nog het 

belangrijkste aspect was, verdween naar de achtergrond. In plaats daarvan werden 

formele elementen waaruit een werk bestond, zoals vorm, kleur, materiaal, ruimte, licht, 

textuur en constructie de elementen waarop de kunstenaars zich concentreerden en 

waarmee ze experimenteerden.  

 

Vanuit deze avant-garde komt ook Rodchenko’s fotografie tot stand, echter niet alleen 

als een experiment met formele middelen. Voor Rodchenko had kunst een sociale 

functie; het centraal stellen van de mens en de gelijkheid van de mens, het geloof in 

vooruitgang van de maatschappij door industrialisering en de incorporatie van deze 

idealen in een ‘sociale’ kunst. Voor Rodchenko waren kunst en leven nauw met elkaar 

verbonden. Kunst moest een uiting zijn van de maatschappij, een manier om idealen uit 

te drukken en in goede banen te leiden. Deze visie vertoonde qua idealen een duidelijke 

gelijkenis met de politieke (communistische) idealen van dat moment. De fotografie 

speelde een belangrijke rol binnen de communistische propaganda, namelijk het aan de 

massa overbrengen van de communistische idealen. Rodchenko werkte hieraan mee, 

maar werd aan de andere kant beperkt door het communistische systeem in zijn 

fotografische werk. Deze tegenstelling en de invloed van het politieke systeem op 

Rodchenko’s fotografie, zal ik in deze scriptie onderzoeken.  

                                                
2 Ibidem. 

3 Ibidem.
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Over Aleksandr Rodchenko de schilder- en de beeldhouwer is veel literatuur verschenen, 

voornamelijk over zijn totale oeuvre en over de sociaal-politieke kant van zijn werk. Maar 

de betekenis van Rodchenko’s fotografie is nog maar door enkelen onderzocht. De laatste 

tijd is er meer aandacht gekomen voor zijn fotografie en hoe vernieuwend en invloedrijk 

deze eigenlijk is geweest. Niet alleen in de vorm van publicaties, maar ook in de vorm 

van bijvoorbeeld de tentoonstelling Alexander Rodchenko - Revolution in Photography, 

een reizende tentoonstelling die tot stand is gekomen door een samenwerking van de 

Hayward Gallery in Londen en het Foam in Amsterdam met het Moscow House of 

Photography.  

De literatuur die over Aleksandr Rodchenko verschenen is, is globaal in vier groepen 

onder te verdelen. Ten eerste zijn er vele onderzoeken verschenen naar de Russische 

avant-garde, waaronder Rodchenko wordt geschaard. Deze teksten gaan niet specifiek in 

op Rodchenko en zijn fotografische werk, maar plaatsen hem in een algemene context. 

Deze teksten zijn relevant voor mijn onderzoek, omdat ze informatie geven over de 

ontwikkeling van de Russische avant-garde en hun idealen. Zij bespreken Rodchenko’s 

oeuvre, maar niet specifiek zijn fotografie. Een ander nadeel van deze teksten is, dat ze 

een onvolledig beeld geven van Rodchenko’s eigen socialistische idealen en de 

uiteindelijke verwezenlijking daarvan binnen het communisme, vooral ten tijde van 

Stalins absolutistische bewind. Ook wordt er in deze teksten een duidelijke scheidslijn 

getrokken tussen de avant-gardist Rodchenko en het communistische klimaat om hem 

heen, terwijl deze twee zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

Ten tweede is er het deel van de literatuur dat wel specifiek ingaat op Rodchenko’s 

fotografie. Dit concentreert zich of op het aspect avant-gardistische en vernieuwende 

fotografie of op Rodchenko’s socialistische visie op de fotografie met de mogelijkheden 

van het medium als nieuwe manier van zien van de nieuwe, geïndustrialiseerde en 

socialistische maatschappij. Dit was Rodchenko’s persoonlijke visie die nauw samenhing 

met zijn politieke overtuiging, maar het betekende niet dat Rodchenko’s fotografie alleen 

gezien kan worden als propaganda binnen het communistische regime.   

Als derde groep zijn er de geschriften geschreven door Rodchenko zelf. Hieronder vallen 

zelfgeschreven teksten over zijn opvattingen en bedoelingen, maar ook zijn reacties op 

kunstkritische teksten over zijn werk, dagboeknotities en autobiografische notities. De 

meeste teksten van Rodchenko zijn tijdens zijn leven gepubliceerd in de Russische 

tijdschriften Lef en Novy Lef; linkse tijdschriften waarin het constructivisme centraal 

stond en die werden uitgegeven door een kunstenaarscollectief waartoe Rodchenko 

behoorde alsmede zijn vrouw Varvara Stepanova (1894-1958), de kunstenaar, schrijver 

en theatermaker Vladimir Mayakovsky (1893-1930) en schrijver en fotograaf Sergei 

Tretyakov (1892-1937). In deze tijdschriften werden ook de meeste foto’s en 

fotomontages van Rodchenko gepubliceerd.  
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Als laatste groep zijn er brieven en teksten geschreven door zijn echtgenote, de 

kunstenares Varvara Stepanova. Stepanova is in Rodchenko’s persoonlijke leven een 

belangrijke factor geweest, omdat het een stabiel en liefdevol huwelijk was, maar ook in 

zijn professionele carrière. Rodchenko leerde Stepanova kennen op de School voor de 

Kunsten in Kazan tussen 1910 en 1914 en ze werkten veel samen aan verschillende 

projecten. Stepanova werkte met textiel en hout. Daarnaast maakte ze grafische en 

typografische werken. Stepanova en Rodchenko kozen vaak dezelfde materialen waaruit 

ze op verschillende manieren iets probeerden te vervaardigen, als experiment; om te 

kijken waartoe het zou leiden. Deze twee zeer creatieve mensen zullen elkaar dus zeer 

zeker wederzijds hebben beïnvloed. Bij veel projecten die Rodchenko heeft ondernomen, 

was Stepanova zijn creatieve partner. Stepanova was betrokken bij bepaalde 

kunstgroeperingen, waar Rodchenko ook lid van was, zoals het productivisme en de Lef-

groep.  

Rodchenko’s kleinzoon, de foto-historicus Aleksandr Lavrentiev, heeft ook een belangrijke 

bijdrage geleverd in zijn teksten over het leven en de persoon Aleksandr Rodchenko. 

Deze bronnen zijn uiteraard in sommige opzichten gekleurd, maar leveren wel een 

belangrijke bijdrage aan het beter begrijpen van Rodchenko als mens en van zijn idealen. 

Lavrentiev heeft veelvuldig onderzoek verricht naar zijn grootvader en diens 

tijdsgenoten, ook in samenwerking met de literatuurwetenschapper John Bowlt 

(gespecialiseerd in Russische Taal en Literatuur). John Bowlt doet al jaren onderzoek 

naar de relaties tussen de literaire en visuele kunsten van de vroege 20e eeuw in Rusland 

en heeft daarover meerdere boeken en essays gepubliceerd.4  

Veel van de bronnen die ik in deze scriptie zal gebruiken, zijn Russische vertalingen in 

het Duits of Engels. Citaten kunnen dus in zowel het Engels als het Duits in mijn scriptie 

voorkomen. 

 

In mijn onderzoek zal ik eerst ingaan op de periode voorafgaand aan Rodchenko’s 

experimenten met het medium fotografie. Daarin wil ik kijken naar zijn schilder- en 

beeldhouwkunst, zijn grafische werk en hoe hij tot fotograferen kwam. Waarom koos hij 

voor dit medium en hoe stond dit in verhouding tot zijn socialistische idealen? 

Daarna wil ik me toeleggen op het bestuderen van zijn fotografische werk: wat maakte 

dit zo vernieuwend? Daarnaast zal kijken naar de rol van de fotografie binnen zijn 

grafische werk. Omdat het grootste deel van Rodchenko’s werk is ontstaan ten tijde van 

een communistisch regime, dat idealen behelsde waar Rodchenko deels achterstond en 

                                                
4 Biografische gegevens John E. Bowlt ontleend aan: website Fulbright Program <http://www.fulbright.ru/en/community/bowlt> (11 mei 

2010). Het Fulbright Program is het internationale uitwisselingsprogramma van de Verenigde Staten, genoemd naar de senator Fulbright. 

Zijn idee werd onder president Truman in 1946 goedgekeurd en in werking gesteld. Het programma brengt veelbelovende academici 

samen voor onderzoek, lezingen en andere educatieve activiteiten. 
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deels ook niet, wil ik tenslotte kijken naar de rol die het regime heeft gespeeld in het 

fotografische werk van Rodchenko. 

Als theoretische omkadering van mijn onderzoek zal ik Walter Benjamins essay  

‘The Work of Art in the Age of Technological Reproducibility’ uit 1936 gebruiken.5 Dit zal 

ik voornamelijk toepassen in mijn onderzoek naar de soorten fotografie die Rodchenko 

heeft gemaakt, zijn vernieuwende beeldentaal en de onderliggende ideologieën. Walter 

Benjamin (1892-1940) was een links-georiënteerde criticus, die onder andere schreef 

over geschiedenis, 19e en 20e eeuwse literatuur en moderniteit. De theorieën die 

Benjamin verwoord, hangen samen met de relatie tussen kunst en technologie en de 

kwestie van reproduceerbaarheid van fotografie en film, waardoor het origineel haar 

‘aura’ verliest.  

Naast de theorie van Benjamin wil ik onderzoeken hoe groot de invloed van Rodchenko’s 

fotografie is geweest op andere kunstenaars en vice versa. Hierbij zal ik kijken naar de 

theoretische omkadering van andere stromingen, zoals de Neue Sachlichkeit en de 

daaruit voortvloeiende Nieuwe Fotografie in het toenmalige Weimar Duitsland. Een 

vergelijking met fotografen als Laszlo Moholoy-Nagy (1895-1946) en Albert Renger-

Patzsch (1897-1966) zal hierbij aan de orde komen.  

Om de totstandkoming van Rodchenko’s fotografie nader te bekijken zal ik hem plaatsen 

in een tijdskader. De ontwikkeling van de fotografie en de daarmee gepaard gaande 

stromingen als het picturalisme, de straight photography, de documentairefotografie en 

fotojournalistiek en de ontwikkelingen in de kunst in Rusland zelf zullen het ontstaan van 

Rodchenko’s fotografie verduidelijken. 

 

Mijn onderzoeksvraag is: 

- Welke rol heeft de fotografie gespeeld in het leven en werk van Aleksandr 

Rodchenko? 

 

Het begrip ‘leven’ is een breed begrip, maar ik heb ervoor gekozen om het in mijn 

onderzoeksvraag te betrekken, vanwege de vele aspecten van Rodchenko’s leven die 

relevant waren voor de ontwikkeling van zijn fotografie.  

 

Enkele deelvragen die ik wil onderzoeken en beantwoorden in mijn scriptie zijn: 

- Waarom heeft Rodchenko gekozen voor het medium fotografie? 

- Hoe paste de fotografie in zijn persoonlijke ideologie over de kunst en het leven? 

- Is zijn keuze voor de fotografie te danken aan zijn avant-gardistische denkbeelden of 

heeft het communistische regime hierin een grotere rol gespeeld? 
                                                
5 W. Benjamin en M.W. Jennings (ed.), The Work of Art in the Age of Technological Reproducibility and other Writings on Media [vert. E. 

Jephcott], Cambridge/London 2008. 
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- Welke soort fotografie is het meest bepalend geweest voor het oeuvre van Rodchenko? 

- Op welke momenten in zijn leven en waarom koos hij voor die bepaalde vorm van 

fotografie? 

- Waarom is hij, in de laatste fase van zijn leven, (gedeeltelijk) opgehouden met het 

maken van fotografie?  

Door het beantwoorden van deze vragen hoop ik te komen tot meer inzicht in de rol die 

Rodchenko’s fotografie in zijn leven en in zijn werk heeft gespeeld. Mijn verwachting is, 

dat deze rol niet alleen groot, maar ook zeer veelzijdig is geweest. Het zal een 

samenkomst van factoren zijn, waardoor ik verwacht geen makkelijk onderscheid te 

kunnen maken tussen de formele experimenten van Rodchenko de kunstenaar en tussen 

de persoonlijke idealen van Rodchenko, de socialist. Niet al zijn fotografie is gemaakt als 

kunst, maar ook niet als communistische propaganda. 
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1. De beginjaren (1910-1922) 

Aleksandr Rodchenko komt in zijn jeugd in aanraking met het theater, waar zijn vader 

enige tijd werkte als een soort conciërge. Het was voor Rodchenko de plaats waar 

fantasie tot uiting kwam en waar hij voor het eerst in aanraking kwam met kunst. Toen 

zijn familie, na de dood van zijn vader, verhuisde van zijn geboorteplaats St. Petersburg 

naar Kazan, begon hij daar zijn studie aan de School voor de Kunsten. Dit is de plek waar 

hij zijn kunstzinnige ontwikkeling begint, hetgeen ik in dit hoofdstuk verder zal 

onderzoeken. Daarbij zal ik kijken naar de ontwikkeling die hij doormaakt in zijn 

schilderkunst, zijn driedimensionale werken en het constructivisme. In de laatste 

paragraaf van dit hoofdstuk zal ik onderzoeken waarom Rodchenko de overstap maakt 

naar de fotografie. Wat heeft hem hiertoe aangezet? En welke omstandigheden waren 

hierbij van belang?   

 

1.1 Schilderkunst 

Op deze School voor de Kunsten ontwikkelt Rodchenko zich van 1910 tot 1914 als een 

professioneel kunstschilder. Hier behoorde Rodchenko tot de groep die zichzelf de linkse 

jeugd noemde, een groep die de nieuwste ontwikkelingen binnen de West-Europese 

(Parijse) avant-garde volgde. Deze groep was voornamelijk gesitueerd in St. Petersburg 

en Moskou. Daar was men ook op de hoogte van het futurisme en kubisme, dat pas veel 

later de School voor de Kunsten in Kazan bereikte naar Rodchenko’s eigen zeggen: 

 

‘In this remote region, our “Leftism” was rather relative. Nikitin and 

I, for example, although we were the most Leftist of all, still painted 

like Vrubel and Gaugain, as no art more Leftist in outlook than theirs 

had reached us’6  

 

Dit is ook terug te zien in twee van zijn werken Vrouw uit 1913 en Vrouw in kimono uit 

hetzelfde jaar [afb. 1 en 2], gemaakt op de School voor de Kunsten. De kunsthistoricus 

German Karginov wijst er in zijn boek Rodchenko uit 1979 op, dat Rodchenko in deze 

werken nog duidelijk in de traditie van de Art Nouveau werkt, een stroming die op dat 

moment niet meer de meest actuele ontwikkeling in de kunst is.7 

In 1915, na zijn studies aan de School voor de Kunsten in Kazan te hebben afgerond, 

verhuist Rodchenko naar Moskou. Daar komt Rodchenko in contact met verschillende 

kunstenaars, onder wie Vladimir Tatlin (1885-1953), een vooraanstaand Russische 

avant-gardekunstenaar, die hem uitnodigt om mee te doen met een expositie in een 

leegstaand winkelpand, een plek waar de kustenaars gratis konden exposeren. In deze 

                                                
6 G. Karginov, Rodchenko [vert. E. Hoch], Budapest/London 1979 (1975), p. 10. 
7 Idem, p. 11. 
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expositie werden schilderijen getoond in de stijl van het kubisme, het futurisme en de 

Russische combinatie van beide, het kubistisch-futurisme. Deze stijlen waren ten tijde 

van Rodchenko’s aankomst in Moskou al verouderd; Rodchenko heeft ook nooit echt in 

deze stijlen gewerkt. Karginov geeft in zijn boek Rodchenko uit 1986 aan hoe Rodchenko 

nooit echt heeft kunnen doordringen tot de kern van het kubisme, het futurisme of het 

kubistisch-futurisme en ze nooit geheel meester is geworden.8 Khan-Magomedov, van 

oorsprong een Russisch architectuurhistoricus, ziet hoe de tijdelijke invloed van bepaalde 

stijlen in het werk van Rodchenko duiden op het zoeken naar een eigen identiteit, door 

het ‘inhalen van een bepaald pad met grote snelheid, het zoeken naar iets om het in te 

halen’.9 Dit kan een verklaring zijn voor de gelijkenissen in zijn werk Abstracte 

Compositie uit 1915 [afb. 3], gemaakt toen Rodchenko nog in Kazan studeerde, met het 

werk van Wassily Kandinsky (1866-1944) of voor zijn interesse in het suprematisme van 

Malevich (1878-1935), de leermeester van El Lissitzky. El Lissitzky (1890-1941) was een 

kunstenaar die op zijn beurt een belangrijke schakel vormde tussen de Russische en 

Duitse kunstwereld en de ontwikkelingen daarin in de jaren ’20.  

Het suprematisme van Malevich was een abstracte vorm van kunst. Deze vorm van kunst 

bestond uit geometrische vormen en zuivere kleuren waarin een ‘hogere orde’ en een 

‘andere dimensie van de realiteit’ besloten zouden liggen.10 Volgens Malevich lag er in 

suprematistische werken een nieuwe, spirituele betekenis besloten, zoals in zijn Zwarte 

vierkant uit 1913. De kunst was autonoom en diende geen sociaal of politiek doel.  

Rodchenko kwam pas na 1916 in aanraking met het suprematisme en werkte enige tijd 

(1918-1919) in deze stijl. Hij maakte werken bestaande uit twee of meer geometrische 

vormen, zoals te zien is in Abstract Painting en Geometrische Compositie uit 1918 [afb. 4 

en 5]. Rodchenko’s interesse in het suprematisme verschilde met die van Malevich. Voor 

Malevich was een werk een eindproduct, een autonoom werk waarin spirituele 

connotaties besloten lagen. Rodchenko concentreerde zich juist op de ontwikkeling van 

de formele elementen van een werk.  

 

Door te beweren, zoals Khan-Magomedov dat doet, dat Rodchenko op zoek was naar een 

eigen identiteit, wordt er over zijn al heel vroeg zichtbare eigenheid heengestapt. In 

1915 maakte Rodchenko in Kazan een serie van 12 abstracte tekeningen, gemaakt met 

een passer en liniaal. Deze werken zijn een voorbeeld van Rodchenko’s voorkeur voor 

onderzoek naar de lijn als opzichzelfstaand constructief element, een voorkeur die hij ook 

later uitdrukte in zijn schrijven The Line uit 1921: 

 

                                                
8 Idem, p. 14. 

9 S.O. Khan-Magomedov, en V. Quilici (red.), Rodchenko. The Complete Work [vert. H. Evans], London 1986, p.7. 

10 Idem, p.7.
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 ‘The line is the first and the last, both in painting and in any 

construction at all. The line is the path of passing through, 

movement, collision, edge, attachment, joining, sectioning.’ 11  

 

Zes van deze werken, waarvan één Line and Compass Drawing uit 1915 was [afb. 6], 

werden opgenomen in de expositie in het leegstaande winkelpand en werden ook 

bewonderd door Vladimir Tatlin en Kazimir Malevich. Naar aanleiding van deze 

tentoonstelling wilde Malevich al in 1915-1916 Rodchenko ontmoeten, maar dit heeft 

Tatlin, die toen al goed bevriend was met Rodchenko, enige tijd weten af te houden, 

omdat hij niet wilde dat Rodchenko beïnvloed zou worden door het suprematisme van 

Malevich.12 Tatlin was het niet eens met het suprematisme van Malevich en had eerder 

werk van Malevich bekritiseerd. Hij wilde daarom waarschijnlijk niet, dat Rodchenko iets 

van de suprematistische opvattingen over zou nemen.13 

Rodchenko zocht, zoals jonge kunstenaars doen, naar een eigen stijl. Door de 

achterstand die hij vanuit Kazan had, omdat hij niet in St. Petersburg of Moskou had 

gestudeerd, heeft hij in allerlei stijlen gewerkt. Dit kan duiden op een inhaalslag; een 

manier om in alle stijlen te werken en hierdoor te zien in welke stijl of stroming 

Rodchenko zelf het beste paste. Maar hij wist ook stijlen te variëren en te combineren, 

waardoor zijn eigen stijl ontstond. Dat hij wel degelijk een vooruitstrevend kunstenaar 

was, blijkt uit het feit dat hij al in 1915 onafhankelijk weet te komen tot de voor die tijd 

zeer originele werken als zijn Line and Compass Drawings. 

 

In de literatuur over Rodchenko en andere Russische kunstenaars wordt, zonder nuances 

aan te brengen, een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de periode vóór en de periode 

ná de Oktoberrevolutie van 1917. De Oktoberrevolutie betekende voor de kunst in 

Rusland een belangrijke ommekeer, net zoals de revolutie een belangrijke ommekeer 

betekende voor het leven in Rusland. De onderdrukking door de Tsaar was voorbij en de 

communisten (Bolsjewieken) kwamen aan de macht. De communistische idealen, zoals 

de gelijkheid van het volk, de nadruk op de massa en niet op het individu en de 

verheerlijking van de arbeid werden ook in de kunstwereld overgenomen en toegepast. 

Dit mondde uit in het constructivisme, waarin kunst functioneel moest zijn. Er werd 

gestreefd naar het produceren van kunst, dat wil zeggen naar het maken van kunst in de 

fabriek en voor de massa. Kunst was een onderdeel van het leven en moest daarom 

gemaakt zijn om te gebruiken. Rodchenko formuleerde in zijn artikel The Line een groot 

                                                
11 A. Rodchenko, ‘The Line’, in: A.N. Lavrentiev (red.), Experiments for the Future. Diaries, Essays, Letters, and Other Writings, New 

York 2005 (1996), p. 113. 

12 Karginov 1979 (zie noot 6), p. 26. 
13 Idem, p. 25. 
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deel van deze idealen, idealen die ook door de rest van de groep constructivisten waren 

overgenomen:  

 

‘Work for life, and not for places, temples, cemeteries, and 

museums. Work amid everyone, for everyone, and with everyone. 

There is nothing eternal, everything is temporary. Consciousness, 

experience, goals, mathematics, technology, industry, and 

construction – this is what is above all else, above art. Long live 

constructive technology.’14  

 

Het constructivisme ontstond echter niet zomaar als gevolg van de Oktoberrevolutie, wat 

vaak in literatuur wordt beweerd. Het is waar dat de Oktoberrevolutie veel veranderingen 

teweeg bracht, zo ook in de kunstwereld. Het werd gezien als een politieke omslag, die 

ook op sociaal-economisch en maatschappelijk terrein veranderingen zou doorvoeren. 

Het werd door de kunstwereld gezien als een nieuwe start. Kunststromingen die voor de 

Oktoberrevolutie waren begonnen, kregen nu de mogelijkheid om zich verder te 

ontwikkelen. Dit was ook het geval bij Rodchenko en Tatlin, die zich al vóór 1917 bezig 

hielden met het ontwikkelen van constructies (in de tweede, maar ook in de derde 

dimensie). Daarnaast werden opvattingen, zoals het produceren van kunst voor de 

massa, gevoed door de omwenteling die de Oktoberrevolutie teweeg had gebracht. Maar 

deze opvattingen stamden uit de periode van vóór 1917 en waren net zo goed een 

gevolg van de vele technologische ontwikkelingen in de vroege 20e eeuw en de 

industrialisatie als van de Oktoberrevolutie.  

 

1.2 Driedimensionale werken en het constructivisme 

In Rodchenko’s werken die hij maakte voorafgaand aan het ontstaan van het 

constructivisme is de drang naar het driedimensionale zichtbaar. Hij werkte vanaf het 

moment dat hij begon met tekenen en schilderen alleen in het tweedimensionale. In 

1917 maakte hij zijn eerste driedimensionale werk in de vorm van een lamp voor het 

Café Pittoresque in Moskou. De lamp van gebogen tin bestond uit losse geometrische 

vormen, waaruit blijkt dat Rodchenko tot die tijd gewend was om slechts in twee 

dimensies te werken.15 Ook in zijn ontwerptekeningen uit 1917 [afb. 7 en 8] lijkt het 

perspectief, vooral in de eerste tekening, niet helemaal te kloppen.  

In 1921 toonde Rodchenko in de tentoonstelling 5 x 5 = 25 in het Instituut voor 

Artistieke Cultuur in Moskou (INKhUK) drie monochrome doeken genaamd Pure kleuren: 

Rood, Geel en Blauw. Victor Margolin, associate professor in designgeschiedenis, wijst er 

                                                
14 A. Rodchenko, ‘The Line’, in: Lavrentiev 2005 (zie noot 11), p. 114. 
15 C. Brockhaus e.a., Alexander Rodchenko. Spatial Constructions, tent. cat. Duisburg (Wilhelm Lehmbruck Museum) 2002, p. 18.  
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in The Struggle for Utopia uit 1997 op, dat deze doeken het einde van Rodchenko’s 

formele experimenten markeren.16 Rodchenko zag deze doeken als een eindpunt, omdat 

er volgens hem niets meer te onderzoeken was in de schilderkunst. Hij concentreerde 

zich niet langer op elementen als de lijn of de punt in tweedimensionale werken, omdat  

deze elementen simpelweg niet bestaan op een doek dat alleen uit een kleurvlak bestaat. 

Vanaf dit moment waren tweedimensionale werken zoals tekeningen voor Rodchenko 

alleen nog relevant als voorstudie of als technische tekening voor een ontwerp. Het 

experiment in vorm en kleur kon alleen worden voortgezet in driedimensionale kunst, 

zoals hij zelf beschreven heeft: 

 

‘It is expedient to paint all existing level surfaces in one colour 

without representing on them any form whatsoever, the level surface 

being itself a form…In dealing with these panels I maintain that it is 

only from the margin of a new surface or from the edges in case of 

forms, that we have a right to use another colour and texture. For 

instance, a cube may be painted in six colours, every side in a 

different one.’17  

 

Een groep van 25 kunstenaars die banden had met de INKhUK, waaronder Rodchenko, 

deed afstand van het terrein van pure kunst en legde zich toe op het werken als 

kunstenaar in fabrieken en op het op industriële wijze vervaardigen van functionele 

kunst; kunst die gebruikt kan worden in de maatschappij.18 Production art ofwel het 

productivisme verving de traditionele kunst en verbond de kunst met het leven. Het 

productivisme was een onderdeel van het constructivisme, de stroming die bekend werd 

door de eerste Working Group of Constructivists bestaande uit kunstenaar Aleksei Gan 

(1889-1942), Aleksandr Rodchenko en diens vrouw Varvara Stepanova. 

 

De constructivistische theorie is erg ingewikkeld en daarom zal ik alleen ingaan op de 

hoofdlijnen uit het debat omtrent de ideologie en uitvoering.19 De nadruk lag binnen de 

constructivistische theorie op de verbinding van de kunst met het leven. De kunst moest 

een functie vervullen in het leven, dat wil zeggen de kunst moest anti-esthetisch en 

utilitair zijn. Kunst was geen creatieve schepping, maar werd een op rationele wijze 

doordacht proces, waarvan de producten te construeren waren in een fabriek, om zo de 

massa te bereiken. Kunst was niet meer alleen voor de rijke elite, noch voor het individu, 

                                                
16 V. Margolin, The Struggle for Utopia. Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy 1917 – 1946, Chicago/Londen 1997, p.81. 
17 Karginov 1979 (zie noot 6), p. 118, oorspronkelijke herkomst citaat Rodchenko onbekend. 
18 Idem, p. 82. 

19 Voor een uitgebreid debat over de verschillende standpunten binnen de constructivistische theorie zie C. Lodder, Russian 

Constructivism, New Haven/London 1983, pp. 100-108. 



 14 

maar voor iedereen. In Rodchenko’s tekst Construction is a Contemporary Worldview uit 

1921 beschrijft hij het Constructivisme als volgt:  

 

‘Construction – is the organization of elements. Construction is the 

contemporary worldview. Art is one of the branches of mathematics, 

like every other science. Construction is the contemporary 

requirement for the organization and utilitarian use of material. A 

constructive life is the art of the future. Art which has not entered life 

will be numbered and handed over to the archeological museum of 

Antiquity. It is time for art to merge with life in an organized 

fashion’.20 

 

De constructivistische doelen vertoonden sterke overeenkomsten met de 

communistische. Kunst was voor iedereen en de kunst werd geproduceerd in plaats van 

gecreëerd, met de nadruk op de massa en op arbeid. Niet alleen bestond er een 

verbinding tussen kunst en leven binnen de constructivistische idealen, maar bleken ook 

kunst en politieke overtuiging verbonden. Zo formuleerde Aleksei Gan in zijn boek 

Konstruktivizm, ‘dat kunst in het verleden in de plaats van religie stond’.21 Het 

tegenovergestelde was de constructivistische overtuiging, dat de kunst een uitdrukking 

moest zijn van de communistische idealen (productie voor de massa, toegepaste kunst) 

in materiële structuren (industriële materialen door middel van industriële technieken).22 

Ook Walter Benjamin heeft dit in zijn essay ‘The Work of Art in the Age of Technological 

Reproducibility’ benadrukt, maar dan met betrekking tot de fotografie, waarop ik later in 

dit onderzoek terug zal komen. Hij zegt daarin: (…) ‘Instead of being based on ritual, it 

begins to be based on another practice – politics’.23  

Zoals Gan in zijn boek Konstruktivizm uit 1922 had geformuleerd, bestond het 

constructivisme uit een combinatie van drie termen: tektonika, konstruktsya ofwel 

constructie en faktura.24 Tektonika is daarbij de keuze van materialen, die uitdrukking 

geven aan de communistische tijd en idealen van industrialisatie en massaproductie. 

Konstruktsya was de volgende stap in het constructivistische proces. De materialen 

werden georganiseerd. Als laatste volgende dan faktura; de bewuste bewerking van het 

materiaal, waardoor de tektonika en konstruktsya het beste tot uitdrukking kwamen.25. 

Kunsthistoricus Benjamin Buchloh hangt in zijn artikel ‘From Faktura to Factography’ uit 

                                                
20 A. Rodchenko, ‘Construction is a Contemporary Worldview’. 1921, in: Lavrentiev 2005 (zie noot 11), p. 142. 
21 Ibidem. Oorspronkelijk uit: A. Gan, Konstruktivizm, 1922. 

22 B.H.D. Buchloh, ‘From Factura to Factography’, October 30 (Autumn 1984), pp. 82-119 

23 Idem, pp. 24-25. 
24 Lavrentiev 2005 (zie noot 11), p. 142. Oorspronkelijk uit: A. Gan, Konstruktivizm, 1922. 

25 Lodder 1983 (zie noot 19), pp. 94-95. 
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1984 een extra betekenis aan de term faktura op, namelijk de invloed van de interactie 

tussen de toeschouwer en het constructivistische object.26 Een voorbeeld hiervan is de 

Oval Hanging Construction no. 12 (uit de serie Lichtreflecterende oppervlakten) van 

Rodchenko uit 1921 [afb. 9]. Het object verbindt niet alleen lijnen en punten met elkaar, 

zoals in Rodchenko’s eerdere experimenten, maar gaat een interactie aan met zichzelf 

(het materiaal) en met de ruimte waarin het hangt. Buchloh ziet in deze interactie een 

reflectie van de interactie tussen technologie en industrie binnen het Communisme.27  

 

Het kunstenaarschap had voor het constructivisme afgedaan. Er werd gezocht naar een 

manier om kunst en het kunstenaarschap te incorporeren in het Communisme. 

Compositie, zo belangrijk binnen schilderkunst van de Russische avant-garde van voor de 

Oktoberrevolutie van 1917, was niet langer relevant. Het draaide binnen het 

constructivisme om de constructie en de interactie tussen de constructie en de 

toeschouwer, zoals Varvara Stepanova in 1921 beschreef:  

 

‘Composition is the contemplative approach of the artist in his work. 

Technique and industry have confronted art with the problem of 

construction as an active process and not a contemplative reflection. 

The ‘sanctity’ of a work as a single entity is destroyed. The museum 

which was a treasury of this entity is now transformed into an 

archive’.28 

 

De communistische idealen werden in de experimenten van Rodchenko en andere 

constructivisten als ‘intellectuele productie’ toegepast op de kunst. Artistieke activiteit 

was een begrip dat de constructivisten afwezen en vervingen door intellectuele productie, 

een productie van verschillende soorten ontwerp, zoals theaterdecors, ontwerpen voor 

films, interieurs en tijdschriften. De constructivisten waren zeer fanatiek in het 

benadrukken van de verschillen tussen deze intellectuele productie en toegepaste kunst. 

Toegepaste kunst was een oud begrip, dat niet de communistische idealen behelsde en 

werd daarom door de constructivisten niet gebruikt.29 De productiekunst moest een 

interactie aangaan met het socialistische leven en ook de esthetiek van het industriële 

leven behelzen. Om deze reden werd er veel gebruik gemaakt van industriële materialen.  

 

In hoeverre de constructies van Rodchenko daadwerkelijk een interactie aangaan met het 

socialistische leven, is een belangrijke vraag. Hij zag zichzelf als kunstenaar-constructeur 

                                                
26 Buchloh 1984 (zie noot 22), pp. 85-86. 
27 Idem, p. 87. 

28 C. Grey, The Russian Experiment, New York 1971, pp. 250-251. 

29 Lodder 1983 (zie noot 19), p. 95. 
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en legde zichzelf toe op het produceren van non-esthetische kunst. Maar het 

daadwerkelijk werken in een fabriek en het maken van kunst voor de massa, bleek niet 

haalbaar. Rodchenko bleef experimenteren. Het waren geen puur formele experimenten 

meer, al bleven elementen als lijn en punt een rol spelen in zijn ontwerpen. Zijn 

constructies bleven artistieke experimenten - in een atelier vervaardigd en in een ruimte 

geëxposeerd - die niet direct verbonden waren aan het leven. De uitbreiding naar 

driedimensionale constructies in de ruimte naar werkelijke gebruiksvoorwerpen was 

hiervoor deels een oplossing. Zowel Rodchenko als andere constructivisten maakten 

gebruiksvoorwerpen, zoals meubels. Daarnaast hield Rodchenko zich ook bezig met 

ontwerpen voor kiosken. Alhoewel zijn ontwerpen niet zijn uitgevoerd, kunnen deze wel 

worden beschouwd als pogingen om zijn driedimensionale ontwerpen in de praktijk als 

gebruiksvoorwerp te laten functioneren.  

 

De ‘oude’ schilderkunst van voorheen was niet utilitair en had daarom in de 

communistische maatschappij geen waarde. Kunst wordt met het leven verbonden, als 

de objecten een duidelijke toepasbaarheid en gebruiksfunctie hebben. Maar dit was, zoals 

Margolin aangeeft in The Struggle for Utopia, niet het enige verschil tussen de 

constructivistische en de pre-constructivistische kunst.30 De constructivistische kunst 

moest een nieuwe vormgeving hebben, niet gebaseerd op de vormgeving die was 

toegepast op gebruiksvoorwerpen gemaakt voor de elite of voor de boeren. De 

vormgeving moest universeel zijn en geschikt voor iedereen. De producten dienden met 

begrip voor technologie te worden gemaakt en geschikt te zijn voor massaproductie.31  

Op de VKhUTEMAS, de staatsschool voor aankomend kunstenaar-ontwerpers waar ook El 

Lissitzky lesgaf, gaf Rodchenko de Metaalwerkgroep. Op deze school werden de 

studenten opgeleid binnen de heersende communistische en constructivistische idealen, 

maar Rodchenko nam desondanks ook zijn persoonlijke opvattingen over het ontwerpen 

voor het individu op in zijn lesprogramma. Margolin concludeert na bestudering van dit 

lesmateriaal, dat Rodchenko niet alleen geïnteresseerd was in massaproductie, maar ook 

in het ontwerpen voor het individu. Hij wilde ontwerpen voor een ideale Sovjet-burger, 

waarvoor hij een eigen pedagogiek had ontworpen. Deze burger zou gedisciplineerd en 

direct zijn en de vaardigheid hebben om op een creatieve manier een interactie aan te 

gaan met dingen uit de materiële wereld.32  

 

 

 

                                                
30 Margolin 1997 (zie noot 16), p. 84. 

31 Dit is de beschrijving van de kunstenaar-constructeur en zijn werk door twee theoretici verbonden aan de INKhUK, Nikolai Tarabukin 

en Boris Kushner. 

32 Margolin 1997 (zie noot 16), p. 86. 
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1.3 De situatie in de Sovjet-Unie in de jaren na de Oktoberrevolutie 

Om de aanloop naar constructivistische fotografie beter te begrijpen, is een schets van 

de economische en politieke situatie noodzakelijk.  

Na de Oktoberrevolutie en de daarop volgende Burgeroorlog, die het land verdeelde van 

1918 tot 1921, verhongerde het Russische volk. Om hier iets aan te veranderen, maakte 

Vladimir Lenin (1870-1924) het mogelijk voor kleine, onafhankelijke bedrijfjes om naast 

staatsbedrijven te bestaan. Deze kapitalistische oplossing genaamd de NEP, de Novaja 

Ekonomitjeskaja Politika (Nieuwe Economische Politiek) was bedoeld als korte 

termijnoplossing om de armoede te bestrijden door winst ten behoeve van het privé-

inkomen toe te staan. De economie was in deze jaren nog te slecht om massaproductie 

van constructivistische kunst mogelijk te maken en Lenins NEP ging in tegen de 

communistische idealen van de constructivistische kunstenaars.  

 

1.4 De weg naar fotografie 

Naast de economische en de daarmee gepaarde politieke verandering, waren er enkele 

factoren die bijdroegen aan het zoeken van de constructivistische kunstenaars naar een 

andere kunstvorm. 

 

De uitvoering van één van de constructivistische idealen bleek moeilijker dan gedacht. 

De overgang voor een kunstenaar om in een fabriek te werken en zich toe te leggen op 

het produceren in plaats van het creëren van kunst, was geen eenvoudige opgave. Niet 

iedere kunstenaar kon zomaar, met weinig kennis van de industriële materialen en 

technieken, aan de slag als industrieel ontwerper voor de massa. Het zoeken naar een 

andere manier om kunst te maken voor de massa, waarvoor de kunstenaar niet de 

fabriek in zou hoeven maar die toch aan zou sluiten bij de constructivistische overtuiging, 

lag daarom voor de hand.   

 

De basis werd door de praktische kant van de uitoefening van de constructivistische 

idealen gelegd voor de weg naar een nieuw medium. Voortkomende uit een waardering 

voor technologische ontwikkelingen en het bereiken van de massa via hun kunst, was 

film een geliefd medium in constructivistische kringen.  

Ook Rodchenko was gefascineerd door het medium film en de krachtige manier waarop 

het een boodschap over kon brengen aan de massa. Hij was bevriend met filmmaker 

Dziga Vertov (1896-1954) en vertaalde enkele van zijn filmtitels naar driedimensionale 

vorm voor Vertov’s documentairereeks Kino-Pravda.33 Margolin stelt in The Struggle for 

Utopia, dat Vertov mogelijk degene is geweest die Rodchenko ertoe heeft aangezet 

                                                
33 H. Spencer, Pioneers of Modern Typography, London 1969, p. 127. 
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filmische technieken over te nemen in zijn grafische werk.34 Hij bedoelt hier niet het 

gebruik van afbeeldingen of foto’s, maar tekens als wielen en pijlen om respectievelijk 

beweging te suggereren en de richting van het oog van de toeschouwer te leiden.  

Deze elementen werden door Rodchenko ook overgenomen in zijn latere fotomontages, 

het begin van de toepassing van fotografie in zijn werk. Het feit dat een film bestaat uit 

aan elkaar gemonteerde stukjes, zullen daarnaast zeker een inspiratiebron zijn geweest 

voor Rodchenko en zijn constructivistische tijdgenoten om te komen tot fotomontages.  

 

Film als medium zal dus van grote invloed zijn geweest op de totstandkoming van de 

eerste toepassing van de fotografie in fotomontages. Daarnaast zal de oprichting van het 

tijdschrift Kino-fot, waarin technologische ontwikkelingen in film en fotografie werden 

belicht, ook een rol hebben gespeeld in het onder de aandacht brengen van de fotografie 

onder constructivistische kunstenaars. Kino-fot werd in 1922 opgericht door Aleksei Gan, 

een vriend van Rodchenko en schrijver van het Programma van de First Working Group 

of Constructivists. De kunsthistorica Christina Lodder gaat in haar essay ‘Kino-fot and 

Rodchenko’s Move into Photography’ verder in op de redenen van de totstandkoming van 

dit tijdschrift.35 Zij geeft aan dat het boek Konstruktivizm, dat Gan in 1922 had 

geschreven over de drie basisprincipes van het constructivisme (tektonika, konstruktsya 

en faktura), harde kritiek bevatte tegen de op dat moment gangbare partijpolitiek ten 

opzichte van de kunsten.36 Het boek was een lofzang voor de communistische idealen en 

de industriële productie, maar het werd hierom niet gewaardeerd door de staat. Om toch 

in aanmerking te komen voor de financiering van constructivistische projecten door de 

staat, is het mogelijk dat Aleksei Gan het om die reden op een andere boeg probeerde te 

gooien. Lenin was een groot bewonderaar van het medium film en om hem aan hun zijde 

te krijgen, was de oprichting van Kino-fot een goed middel.37 Zo schreef Gan in de eerste 

uitgave van Kino-fot in augustus 1922: ‘Cinema, as the quintessentially labouring 

apparatus of social technology, as the extended ‘organ’ of society, is a matter for the 

proletarian state’.38 Zowel Rodchenko als Gustav Klutsis (1895-1938) en El Lissitzky 

kenden dit tijdschrift en allen gingen later over tot het maken van fotomontages.  

 

Vanaf het begin van zijn carrière is Rodchenko een innovatief kunstenaar gebleken. De 

ontwikkelingen in de schilderkunst en in de politiek leidden uiteindelijk tot het 

constructivisme, waarbinnen Rodchenko een belangrijke plaats inneemt. De kunst moest 

                                                
34 Margolin 1997 (zie noot 16), p. 104-105.

 
35 C. Lodder, ‘Promoting Constructivism. Kino-fot and Rodchenko’s Move into Photography’, History of Photography: An International 

Quarterly 24 (2000), pp. 292-299.  
36 Lodder 1983 (zie noot 19), p.94. Oorspronkelijk uit: A. Gan, Konstruktivizm, 1922. 

37 Lodder 2000 (zie noot 35), pp. 292-293. 
38 Idem, p. 293. Oorspronkelijk uit: A. Gan, ‘Kinematograf I kinematografiia’, in: Kino-fot 1 (1922), p.1. 
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verbonden worden met het communistische leven dat tot uiting moest komen in het 

materiaalgebruik, de opbouw van het werk en de manier van produceren. Omdat deze 

manier van het produceren van kunst in de praktijk moeilijk uitvoerbaar blijkt en de 

constructivistische kunstenaars toch hun doel, om te produceren voor de massa, willen 

bereiken, moet er naar een andere oplossing worden gezocht. Dit brengt de 

constructivisten via de film op het spoor van de fotografie, een medium dat op een 

eenvoudige manier de massa kan bereiken en gezien wordt als een medium dat past in 

de technologische ontwikkelingen en communistische idealen van de nieuwe Sovjetstaat. 

De ontwikkeling van deze toepassing zal besproken worden in hoofdstuk twee, waarin de 

toepassing van foto’s in Rodchenko’s grafische werk besproken zal worden en de hieruit 

voortkomende fotocollages- en montages. 
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2. Fotografie in Rodchenko’s grafische werk (1922-1924) 

In dit hoofdstuk wil ik het grafische werk van Rodchenko onderzoeken, omdat dit de 

eerste toepassing van foto’s was, die uitmondde in Rodchenko’s eerste fotomontages. Uit 

de literatuur blijkt dat Rodchenko vanaf 1920 werkt aan grafische en typografische 

opdrachten, ook als hij vanaf 1920 doceert aan de VKhUTEMAS. Hiermee verdient hij 

geld om rond te komen en zo ook tijd te kunnen besteden aan eigen, vrij werk. Dit vrije 

werk varieerde van grafisch werk tot ontwerpen voor driedimensionale 

gebruiksvoorwerpen. 

Over de manier waarop hij tussen 1915 tot 1920 zijn brood verdiende, is weinig bekend. 

Dit is de periode die voorafgaat aan zijn tijd als docent aan de VHhTEMAS. Wel is bekend 

dat hij in ieder geval heeft meegedaan aan enkele wedstrijden om staatsopdrachten 

binnen te halen, zoals een ontwerp voor een kiosk in 1919 [afb. 10]. In zijn grafische 

werk, dat bestaat uit pamfletten met teksten en losstaande woorden in verschillende 

maten, diktes en vlakken met verschillende kleuren, zoals te zien op een voorkant van 

een collectie verzen getiteld Years, Krasnaya uit 1923 [afb. 11], begint Rodchenko in 

1919 met het maken van fotocollages. In deze eerste fotocollages worden enkele 

afbeeldingen gebruikt. Hij ziet de diversiteit van het gebruik van fotografisch materiaal 

en gaat meer foto’s toepassen in zijn werk; eerst foto’s gemaakt door anderen en later 

zijn zelfgemaakte foto’s. Rodchenko gebruikte fotomontage’s voor verschillende 

doeleinden: ter illustratie van boeken of gedichten, zoals Vladimir Mayakovsky’s gedicht 

Pro Eto, maar ook als propagandamiddel ter verheerlijking van de staat.   

In de jaren ’20 was het debat rond het constructivisme, de constructivistische 

standpunten en de uitvoering van constructivistische kunst in volle gang. Rodchenko was 

al langer bezig met grafisch werk als verlengstuk van zijn formele experimenten met 

vormen, kleuren en lijnen. Ook maakte hij geometrische constructies en collages in 

navolging van de kubisten en futuristen, waarvan een voorbeeld te zien is in Collage uit 

1919 [afb. 12]. Daarnaast hield Rodchenko zich bezig met verschillende soorten 

ontwerpen, maar omdat dit niet voor de massa werd gemaakt en geen zuiver industriële 

bezigheid was, leverde dit ook vanuit de politieke hoek veel kritiek op. De bezigheden 

van de constructivisten werden door de staat gezien als een te grote nadruk op de 

formele aspecten die onvoldoende sociaal-politiek gericht waren. 

 

2.1 Fotocollage en fotomontage 

Vanaf 1922 begint Rodchenko naast lijnen, vlakken en letters ook afbeeldingen toe te 

passen in zijn werk. In deze periode maakt hij voornamelijk fotocollages, een combinatie 

van fotografisch materiaal, grafische en ornamentele elementen. Zijn eerste fotocollages, 

waarvan er één is te zien in afbeelding 12, zijn qua vorm drukker en er is meer materiaal 

gebruikt dan in zijn latere fotocollages. Een voorbeeld van een latere fotocollage, zoals 
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Danger uit 1922 [afb. 13], is overzichtelijker door minder gebruikt materiaal. De 

algemene indruk van de collage is hierdoor overzichtelijker.  

Een voor de handliggende verklaring waarom Rodchenko begint met het maken van 

fotocollages ligt hem in de lange traditie van collages vanuit het kubisme en het 

futurisme, waarmee Rodchenko langer bekend was. Ook de dadaïstische fotocollages, 

waarmee Rodchenko in contact kwam na een bezoek aan Berlijn in 1922 van zijn vriend 

Mayakovsky en Lissitzky, die op dat moment in Berlijn verbleef, zouden, zoals 

Rodchenko’s kleinzoon en fotocriticus Aleksandr Lavrentiev aangeeft, mogelijk een 

belangrijke aanzet zijn geweest.39  

El Lissitzky vormde door zijn veelvuldige contacten, correspondentie en samenwerking 

met Duitse dadaïstische kunstenaars als Georg Grosz (1893-1959) en John Heartfield 

(1891-1968) een belangrijke schakel tussen de Berlijnse avant-garde en de Russische.  

Lissitzky gaf in samenwerking met andere kunstenaars als de Franse architect Le 

Corbusier (1887-1965), de Nederlandse kunstenaar Theo van Doesburg (1883-1931), 

Vladimir Tatlin, Kazimir Malevich, Vladimir Mayakovsky en Aleksandr Rodchenko een 

tijdschrift genaamd Der Gegenstand uit in 1922, met als doel de Russische kunst meer 

bekendheid te geven in Duitsland en vice versa.40 Aleksei Gan, schreef in Kino-fot in een 

artikel bij de fotocollage Volte-face: Now is the Time van Rodchenko uit 1922 [afb. 14] 

over de Duitse dadaïsten en hun intenties met betrekking tot de toepassing van de 

fotocollage.  

 

Zowel de dadaïsten als de constructivisten maakten gebruik van het nieuwe materiaal en 

de nieuwe techniek als uitdrukking van de industriële maatschappij, maar volgens Gan 

waren de dadaïsten vooral op zoek naar oplossingen voor esthetische problemen.41 

Lodder brengt in haar artikel ‘Kino-fot and Rodchenko’s Move into Photography’ naar 

voren dat de experimenten van Russische constructivisten zoals Rodchenko en van 

filmmakers als Vertov en Kuleshov (een andere vernieuwende filmmaker in de USSR) een 

breder doel hadden: het bereiken van een groot publiek en het overbrengen van de 

idealen van een socialistische staat.42 Dit is een voor de hand liggende mening, 

gebaseerd op de ontwikkelingen binnen de politiek, de economie en de kunst in de 

Sovjet-Unie. Op basis van de formele ontwikkelingen binnen Rodchenko’s fotocollages, 

                                                
39 M. Tupitsyn, The Soviet Photograph 1924-1937, Dexter 1996, p. 28, oorspronkelijk uit: A. Lavrentiev ‘Pro Eto knigu’, in: V. 

Majakovsky, Pro Eto, Moscow 1923. 

40 S. Lissitzky-Küppers (red.), El Lissitzky. Maler, Architekt, Typograf, Fotograf. Erinnerungen, Briefe, Schriften übergeben von Sophie 

Lissitzky-Küppers, Dresden 1967, pp. 20-21. 

41 Lodder 2000 (zie noot 35), pp. 292-293, citaat A. Gan, Kino-fot 1 (1922). 

42 Idem, p. 296. 
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spreekt Margarita Tupitsyn, specialist op het gebied van 20e eeuwse Russische kunst dit 

tegen in haar studie The Soviet Photograph 1924-1937 uit 1996.43  

 

Volgens Tupitsyn onderscheidden Rodchenko’s politiek-propagandistische fotocollages 

zich in vorm en stijl van zijn illustraties van boeken en tijdschriften. Dit ziet zij voor het 

eerst terug in Rodchenko’s illustraties in Kino-fot. Daar worden politieke teksten van 

Aleksei Gan en stilstaande beelden uit Dziga Vertov’s documentaires, waarin 

communistische beelden als ‘de arbeider’ en de burgeroorlog te zien zijn, gedrukt in 

combinatie met foto’s van abstracte driedimensionale werken van Rodchenko.44 Ook 

bevatten zijn fotocollages meer tekst dan foto’s en de compositie is gerangschikt zoals 

voorheen in zijn experimenten met lijnen en zijn abstracte werken. De fotocollages 

vertonen veel overeenkomsten met kubistische en dadaïstische collages en bevatten 

geen duidelijke vertaling van de constructivistische en socialistische idealen die werden 

verwoord in de teksten in het tijdschrift Kino-fot. Het fotografisch materiaal dat 

Rodchenko toepast in zijn fotocollages zijn in eerste instantie knipsels uit tijdschriften. De 

knipsels volgen in het begin voornamelijk geometrische patronen (de scène is uitgeknipt 

in de vorm van een cirkel, een vierkant of rechthoek). Later knipt Rodchenko ook figuren 

uit langs de contourlijnen van een afbeelding. Ook in de keuze van de onderwerpen van 

zijn fotocollages, zoals in de illustraties bij het artikel ‘Montage’ van filmmaker Lev 

Kuleshov (1899-1970), zijn de sociaal-politieke ideologieën niet zichtbaar. Daarbij moet 

worden vermeld, dat Kuleshov in zijn tekst ingaat op het gebruik van montage in 

Amerikaanse films en massacultuur en niet op socialistische idealen.45  

 

Eén van de fotocollages behorende tot het artikel ‘Montage’ van Kuleshov is Psychology 

uit 1922 [afb. 15]. Het is een lineaire collage gevormd door teksten in horizontale en 

verticale richting met in het midden drie uitgeknipte cirkels: in de linkercirkel zijn een 

man en vrouw te zien in een omhelzing of als bijna kussend. In de middelste cirkel hurkt 

een man voor een vrouw en houdt haar hand vast; de rechtercirkel is een knipsel van 

een gezicht van een vrouw. Boven de middelste cirkel zijn een man en vrouw uitgeknipt, 

de vrouw wendt haar hoofd dramatisch af van haar partner. De vorm van de collage 

vertelt het verhaal over het gedrag van een vrouw in een relatie. Ook dit is volgens 

Tupitsyn een afwijkende compositie tegenover de politieke collages van dat moment; 

daarin speelt de herhaling een belangrijke rol, zodat het publiek de boodschap niet 

                                                
43 Tupitsyn 1996 (zie noot 39), pp. 23-34. 

44 Idem, pp. 25-26.  

45 Idem, p. 26. 
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makkelijk zal vergeten. Volgens Tupitsyn is herhaling in deze collage niet door 

Rodchenko toegepast, om zo het verhalende aspect de boventoon te laten voeren.46  

Bij de bestudering van Rodchenko’s werk is te zien hoe hij keer op keer blijft 

experimenteren met nieuwe materialen, technieken en in verschillende disciplines. Zijn 

formele experimenten blijft hij doorvoeren, zij het in zijn fotocollages, montages of latere 

documentairefotografie. De opmerkingen van Tupitsyn zijn volgens mij juist, maar 

richten zich te veel op de afwezigheid van de letterlijke vertaling van de communistische 

idealen. Het werken in de collagetechniek en zeker daar waar hij gebruik maakt van 

foto’s, was voor Rodchenko een uitdrukking van de nieuwe mogelijkheden en technieken 

die de nieuwe staat te bieden had. Enerzijds was Rodchenko de kunstenaar-constructeur 

die de constructivistische en communistische denkbeelden probeerde over te brengen 

aan een groot publiek, anderzijds was hij een kunstenaar die zich formeel wilde 

vernieuwen. Hij maakte illustraties bij de gedichten van Mayakovsky, maar ook 

reclameposters voor bedrijven (tijdens de NEP-jaren) en staatsopdrachten. Bij sommige 

van deze opdrachten bestond er ruimte voor eigen inbreng en waren het zijn eigen 

experimenten en ideeën die de boventoon voerden. De aansluiting op de inhoud, zoals op 

de tekst van Kuleshov, zal een belangrijk aspect zijn geweest in de bepaling van de 

inhoud van een fotocollage. Ten tijde van het communistische regime en zeker tijdens 

Lenins leven, was er meer vrijheid voor kunstenaars. Ook dit kan het ontbreken van 

sociaal-politieke referenties in enkele van Rodchenko’s fotocollages en latere 

fotomontages verklaren. 

 

2.2 Mayakovsky’s Pro Eto 

Eén van Rodchenko’s fotomontageprojecten waarin wèl een combinatie is terug te vinden 

van illustraties van een gedicht over liefde met enkele sociaal-politieke connotaties is het 

project Pro Eto, een gedicht geschreven door Rodchenko’s vriend en dichter Vladimir 

Mayakovsky, waarbij Rodchenko de illustraties in de vorm van fotomontages verzorgde. 

Binnen de vele projecten die Aleksandr Rodchenko en Vladimir Mayakovsky samen 

hebben ondernomen, neemt het gedicht Pro Eto met de illustraties van Rodchenko een 

heel bijzondere positie in. In 1923 illustreerde Rodchenko dit gedicht van Mayakovksy 

met een serie van acht fotomontages en een titelblad [afb. 16]. De fotomontages zijn, 

soms letterlijke, vertalingen van het gedicht in beeld, maar kunnen ook gezien worden 

als op zichzelf staande werken.47 Om de waarde van deze werken als fotomontages beter 

te begrijpen, is het belangrijk te kijken naar hun betekenis. Het gedicht Pro Eto, vertaald 

in het Engels als About This, is een opsomming van gedachten en gevoelens over 

Mayakovsky’s liefde voor Lily Brik, de vrouw van de politiek geëngageerde literair criticus 

                                                
46 Ibidem. 

47 Khan-Magomedov 1986 (zie noot 9), pp. 119-121. 
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en constructivistisch denker Osip Brik. Daarnaast bevat het gedicht socialistische idealen 

die zowel Mayakovsky als Rodchenko aanhingen. In het gedicht komt dit onder andere 

tot uiting doordat het gedicht zich afspeelt in een utopische maatschappij in de 30e eeuw. 

Mayakovsky is daarin uit de dood herrezen en werkt als dierenverzorger (de socialistische 

‘gewone man’) in een dierentuin48  

Het verband tussen de beelden in de fotomontages en de tekst van het gedicht is 

overduidelijk. Maar zoals de literatuurwetenschapper Stephen Hutchings zegt in zijn 

essay ‘Photographic Eye as Poetic Eye: Maiakovskii’s and Rodchenko’s Pro Eto Project 

(1923)’ uit 2000 is dit niet de enige relatie die wordt benadrukt.49 Hutchings maakt in 

zijn essay een onderscheid tussen de Photographic Eye en de Poetic I, een onderscheid 

dat de relatie tussen de blikken van de afgebeelde figuren (Lily Brik en Vladimir 

Mayakovsky) aangeeft, de relatie tussen de montages en de toeschouwer van de 

montages en die tussen Mayakovsky als publiek figuur en onderdeel van de massa en als 

eigen persoon, met eigen gevoelens. Wat Hutchings in zijn tekst probeert te 

benadrukken, is de meervoudige betekenis van de fotomontages van Rodchenko ten 

opzichte van de tekst van Mayakovsky.  

Zoals in de eerste fotomontage volgend op de omslag te zien is [afb. 17], zijn er op deze 

montage meerdere foto’s van Lily Brik afgebeeld. De grootste afbeelding is van haar 

uitgeknipte hoofd, dat groot is in verhouding tot de andere van haar gemaakte 

afbeeldingen. Vanaf haar hoofd loopt een telefoonhoorn. Een andere afbeelding van Lily 

is boven een bed geplaatst; onderin de afbeelding is zij te zien als twee liggende figuren. 

In alle afbeeldingen, op die van de omslag na, staart zij in de ruimte; ze kijkt niet recht 

voor zich uit naar de toeschouwer, maar staart in de richting van de toeschouwer langs 

hem of haar heen. De blik is, zoals de toeschouwer op kan maken uit het gedicht, maar 

wat in 1923 publiekelijk bekend was, niet voor ons bedoeld. Lily kijkt verlangend uit naar 

haar geliefde Mayakovsky. Hutchings oppert, dat deze niet op de toeschouwer gerichte 

blik een middel is dat Rodchenko heeft aangewend om de toeschouwer zich onderdeel 

van de (socialistische) massa te laten voelen.50 Dit is een mogelijkheid, omdat 

Rodchenko vaker in zijn fotomontages gebruik maakte van visuele middelen (pijlen om 

richting aan te geven, herhaling om propaganda kracht bij te zetten) om een bepaalde 

boodschap duidelijk over te brengen. 

 

Het feit dat de figuur van Lily op een bed staat, dat duidelijk onder haar is geplaatst, 

benadrukt de losse elementen die vervreemd zijn van hun oorspronkelijke context. Het 

geheel van bij elkaar gebrachte afbeeldingen, die uit hun oorspronkelijke context zijn 

                                                
48 S.C. Hutchings, ‘Photographic Eye as Poetic I. Maiakovskii’s and Rodchenko’s Pro-eto Project (1923)’, History of Photography: An 

International Quarterly 24 (2000), p. 300. 
49 Ibidem.  

50 Idem, p. 302.  
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gehaald, vormen in deze fotomontages een nieuw geheel; een reproductie van een 

origineel (de oorspronkelijke afbeelding) vormt een nieuwe representatie (een nieuw 

geheel van relaties binnen de nieuwe context, de illustraties van het gedicht Pro Eto). 

Deze reproductie van het origineel is een eigenschap inherent aan fotografie, omdat het 

een momentopname is van de realiteit zoals die voor het oog van de camera verschijnt. 

Daarnaast is de reproduceerbaarheid van een foto een specifieke eigenschap van het 

fotografisch medium. Volgens Hutchings wil Rodchenko deze reproduceerbaarheid dan 

ook benadrukken in zijn fotomontages: ‘Maiakovskii the poetic I becomes a function of 

Maiakovskii the mass-produced image’.51 Volgens Hutchings wordt Mayakovsky als 

‘Poetic I’ een onderdeel van de Mayakovsky die in het publieke oog staat. Dat wil zeggen, 

dat Rodchenko zou refereren aan Mayakovsky’s sterke persoonlijkheid en opvattingen, 

die geassimileerd moeten worden in een maatschappij waarin het individu ondergeschikt 

is aan de massa.52  

In de tweede en derde afbeelding [afb. 18 en 19] is alleen Mayakovsky te zien, staande 

op een brug of aan de andere kant van een telefoon, verwijderd van Lily. Rodchenko 

benadruk dit in zijn compositie door Mayakovsky aan de andere kant van een diagonale 

scheidslijn te plaatsen. Deze scheidslijn wordt gevormd door een landschap met daarop 

het telefoonnummer van Lily Brik. Ook hier speelt Rodchenko met de scheiding en het 

samenvloeien van privé en publiek in het leven van Mayakovsky.  

In de vierde en vijfde afbeelding [afb. 20 en 21] is het beeld meer ingevuld: bijna alle 

achtergrond is opgevuld. In deze afbeeldingen zijn foto’s van Mayakovsky en Lily 

gecombineerd met attributen die worden gebruikt tijdens het Russische thee drinken en 

in het uitgaansleven. Ook slogans en bepaalde producten uit Rodchenko’s en 

Mayakovsky’s gezamenlijke projecten zijn hier afgebeeld. Het is een referentie aan de 

bourgeoisiecultuur die ten tijde van Lenins heerschappij en de NEP-jaren, kon blijven 

bestaan.53  

De scène in de zesde afbeelding [afb. 22], laat Mayakovsky bovenop één van de torens 

van het Kremlin zien. Moderne elementen als wolkenkrabbers, een vliegtuig en een 

rubberen band worden gecombineerd met de massa voor de toren aan de voet van de 

dichter. De scène is een verbeelding van een door Mayakovsky beschreven fantasie, 

maar deze wordt door Hutchings geïnterpreteerd als een verwijzing naar het geschreven 

woord van een Russische schrijver (zoals Mayakovsky) als het woord van God, dat 

uiteindelijk het woord van de massa wordt.54 Deze socialistische idealen zijn, gezien 

Rodchenko’s propagandistische werk, zijn eigen idealen, maar ook die van Mayakovsky, 

een logische verschijning in de illustraties van Pro Eto. De rode draad is de liefdesrelatie 

                                                
51 Idem, p. 300.  

52 Ibidem. 

53 Idem, pp. 304-305. 

54 Idem, p. 305. 
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in het gedicht van Mayakovsky, maar aangezien het persoonlijke binnen de socialistische 

idealen opgaat in de communistische massa en individueel, persoonlijk en privé 

ondergeschikt werden gemaakt aan de staat, kan er niet van uit worden gegaan dat 

Rodchenko een scheiding hiertussen zou hebben doorgevoerd in dit werk. Het is 

aannemelijk, dat Mayakovsky in zijn gedicht hiertussen ook geen scheiding maakt, 

gezien zijn politieke overtuiging en de socialistische connotaties in zijn werk. Ik heb dit 

alleen zelf niet kunnen bevestigen, omdat ik niet het volledige gedicht van Mayakovsky 

heb kunnen terugvinden in de literatuur. In de literatuur over Rodchenko’s illustratie van  

Pro Eto en in de literatuur over Mayakovsky zelf was het volledige gedicht niet te vinden. 

Ik heb slechts twee passages van het gedicht kunnen vinden als Duitse vertalingen uit 

1975.55 

De laatste twee afbeeldingen vallen terug op de relatie tussen Lily en Mayakovsky. In de 

laatste montage [afb. 24] zien we Mayakovsky, die net als de veel grotere figuur van 

Lily, in de richting van de toeschouwer staart. Ze zijn omgeven door dieren uit een 

dierentuin, de uiteindelijke verwezenlijking van Mayakovsky’s utopische visie als 

verzorger in een dierentuin. De op één na laatste montage [afb. 23] toont Mayakovsky 

als jongetje met drie andere kinderen. Ook een afbeelding van een camera is erin 

verwerkt, volgens Hutchings een drievoudige verwijzing naar de kenmerken van het 

fotografisch medium: het vastleggen van tijdelijkheid, het vastleggen van zowel 

voorbijgaande tijd als eeuwige verjonging en als laatste de ambigue status van het 

medium met betrekking tot ‘hoge kunst’ en ‘populaire cultuur’.56 Ik denk echter dat 

Rodchenko mogelijk met deze montage wilde wijzen op de mogelijkheid om met behulp 

van de camera een nieuwe maatschappij te creëren, waar de jongste generatie in op zal 

groeien en zal voortzetten, een maatschappij waarin arbeiders en boeren de 

belangrijkste rol spelen. Het jongetje met de pet, de stok en het mandje op de voorgrond 

zou dan wijzen op een arbeider/boer in wording. 

 

2.3 Fotomontage als Agitprop  

In deze paragraaf komt Rodchenko’s puur politieke vorm van fotomontage aan bod, de 

zogenaamde Agitprop. De term Agitprop is een samenvoeging van de woorden agitation 

in de betekenis van aanzetten tot of ingang zetten van propaganda. Deze samenvoeging 

is ontstaan als afkorting van het toenmalige Bolsjevistische departement voor Agitatie en 

Propaganda. Dit departement bestond bestond in een tijd waarin het woord propaganda 

nog geen negatieve connotatie had. Het verzorgde de coördinatie van communistische 

propaganda door het verspreiden van informatie naar het volk toe in de vorm van 

                                                
55 E. Weiss en A.C. Oellers (red.), Alexander Rodtschenko. Fotografien 1920-1938, tent. cat. Köln (Museum Ludwig) (reizende 

tentoonstelling) 1978, p. 60-61. 

56 Hutchings 2000 (zie noot 48), p. 306. 
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posters, aanplakbiljetten, maar ook via ontwerpen voor treinen en kiosken met 

propagandistische teksten er op. Daarnaast illustreerde hij omslagen van tijdschriften, 

zoals het linkse tijdschrift Lef, opgericht in 1923. 

Rodchenko zocht naar een vorm die uitdrukking kon geven aan de communistische 

idealen en daarom zowel krachtig als simpel moest zijn en begrijpelijk genoeg voor 

mensen die slecht of helemaal niet konden lezen. De boodschap moest dus op een 

simpele en heldere manier kunnen worden overgebracht aan de massa, maar diende 

daarnaast ook geschikt te zijn voor massaproductie en distributie. De 

fotomontagetechniek bleek voor dit doeleinde uitermate geschikt.   

Ondanks enkele sociaal-politieke connotaties in de fotomontages die Rodchenko maakte 

bij Mayakovsky’s gedicht Pro Eto, verschillen andere propagandistische werken van 

Rodchenko in stijl duidelijk van de niet-propagandistische. Daarnaast was Rodchenko in 

eerste instantie meer geïnteresseerd in fotografie op zich, dan om dit medium te 

gebruiken als een voertuig om het nieuwe leven in de Sovjet-Unie te documenteren, zo 

merkt Margarita Tupitsyn op in haar boek The Soviet Photograph, 1924-1937 uit 1996.57 

Dit zou blijken uit het feit, dat Rodchenko in eerste instantie de afbeeldingen uit 

voornamelijk Duitse tijdschriften, zoals Die Dame, Junge Welt, Moderne Illustrierte 

Zeitschrift en Die Woche haalde. Ook Rodchenko’s vrouw, Varvara Stepanova, bevestigde 

dit door in 1928 te schrijven: ‘The individual snapshots are not fragmented and have all 

the characteristics of a real document’.58  

Het verschil tussen Rodchenko’s niet-propagandistische en propagandistische 

fotomontages is goed te zien in de door hem gemaakte serie ‘De Geschiedenis van de 

Sovjet Communistische Partij op Posters’ in 1925-1926 [afb. 25 t/m 28]. De composities 

van deze posters zijn erg simpel in vergelijking tot bijvoorbeeld zijn montages voor Pro 

Eto. De vlakverdeling is geometrisch van opzet en de achtergronden accentueren de 

geometrische vormen op de voorgrond. Er zit weinig afwisseling in de afbeeldingen en 

daarnaast speelt herhaling een belangrijke rol. De herhaling is te zien in het gebruik van 

dezelfde afbeelding, gedeeltelijk elkaar overlappend en in de herhaling van dezelfde 

vormen. De opbouw van de compositie is niet dynamisch zoals in zijn niet-

propagandistische montages, waardoor de nadruk ligt op het verhalende element en het 

makkelijk kunnen volgen van de boodschap van de montage. 

 

De toepassing van fotografisch materiaal door Rodchenko gebeurde in eerste instantie in 

zijn grafische werk. Hij gebruikt naast grafische elementen in verhouding tot de tekst 

weinig afbeeldingen, maar dit worden er steeds meer. Zo ontstaan zijn eerste 

fotocollages en –montages, maar deze dienen verschillende doelen. Rodchenko gebruikt 

                                                
57 Tupitsyn 1996 (zie noot 39), p. 28. 
58 V. Stepanova, ‘Photomontage’, in: Elliott, D. (red.), Alexander Rodchenko, Oxford/Eindhoven/Montreal 1979, p. 93. 
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ze als illustraties om een verhaal te vertellen. Daarnaast worden ze gebruikt om een 

politieke boodschap uit te dragen en kunnen Rodchenko’s fotomontages geschaard 

worden onder propaganda van het communistische regime, de Agitprop.  

Het gebruik van afbeeldingen uit tijdschriften en dus foto’s gemaakt door andere 

fotografen zet Rodchenko er toe aan om zelf te gaan fotograferen. De ontwikkeling van 

zijn eigen fotografie zal worden onderzocht in hoofdstuk drie. 
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3.  Grondlegger van de nieuwe fotografie in de Sovjet-Unie (1924-1932) 

Vanaf 1924 begint Rodchenko zelf te fotograferen. Hij gebruikt zijn foto’s niet alleen in 

fotomontages, maar ook als op zichzelf staande fotografie. Rodchenko’s foto’s 

verschijnen in montages of als documentairefotografie op de omslagen van of in 

tijdschriften als Lef en Novy Lef. Fotografie is voor Rodchenko, naast film, het ultieme 

medium van de moderne tijd, een medium dat gewaardeerd werd door de Sovjet-Unie 

die in de ban was van technologische ontwikkeling en industrie. Ik wil in dit hoofdstuk 

onderzoeken hoe Rodchenko’s fotografie tot stand kwam, in welke opzichten zijn 

fotografie verschilde van die van zijn voorgangers, hoe het in de tijd paste waarin 

Rodchenko leefde en waarom en op welke manier dit aansloot op de gang van zaken in 

Rusland en de rest van de (kunst)wereld. Hierbij zal ik de invloed van het regime op de 

Russische kunstwereld in het algemeen en op Rodchenko’s fotografie in het bijzonder, 

grotendeels buiten beschouwing laten. De reden hiervoor is, dat pas vanaf het moment 

dat Stalin (1879-1953) aan de macht komt in 1928 de invloed van het regime geleidelijk 

allesoverheersend wordt. Het is dus noodzakelijk deze periode apart van het ontstaan 

van Rodchenko’s fotografie, in een periode met relatief gezien veel vrijheid, te 

bespreken. 

 

3.1 De context van de fotografie voor en tijdens Rodchenko 

Voorafgaand aan het onderzoek naar Rodchenko’s fotografie, is het belangrijk te kijken 

naar de ontwikkeling van de fotografie in de periode waarin Rodchenko begint met 

fotograferen. Hierdoor is Rodchenko’s fotografie in de juiste context te begrijpen.  

Vanaf de ontdekking van de fotografie in 1839 worden er foto’s gemaakt van de wereld 

om ons heen, met als doel deze op een zo realistisch mogelijke manier vast te leggen. 

Veel van deze foto’s werden gebruikt in de wetenschap, bijvoorbeeld als hulpmiddel om 

oude Romeinse ruïnes te bestuderen of om bepaalde gebeurtenissen, zoals oorlogen, 

vast te leggen. Zelfs toen de termen documentairefotografie en fotojournalistiek nog niet 

bestonden, werden er al foto’s in deze categorieën gemaakt. Fotografie werd vanaf de 

ontwikkeling ervan tot omstreeks 1889 gezien als een mechanisch proces, dat weinig te 

maken had met creativiteit en dat een ondersteunende functie had. In 1889 

introduceerde Kodak de rolfilmcamera, waardoor er tot 100 foto’s gemaakt konden 

worden op één film. Vanaf dat moment waren er, in eerste instantie in Engeland en de 

Verenigde Staten, fotografen die de vraag Hoe kan de fotografie, als mechanisch proces, 

een kunstvorm zijn? trachtten te beantwoorden. Tot 1889 werd er geredeneerd, dat 

kunst een creatie was van de kunstenaar, van zijn fantasie en daarom met de hand 

vervaardigd moest worden. Dit kon niet een letterlijke vastlegging van de werkelijkheid 

zijn. Het ontstaan van het picturalisme was een reactie op deze opvatting, dat iets wat 

mechanisch was (de camera) geen kunst kon zijn. Het picturalisme wilde de fotografie tot 
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kunstvorm verheffen door het nabootsen van thema’s en techniek van de op dat moment 

populaire vorm van schilderkunst: het impressionisme.59 De picturalisten streefden naar 

het bereiken van een schilderachtig effect in hun fotografie en om dat te bereiken, 

gebruikten zij filters of onscherpe lenzen die het beeld vervaagden of processen die 

zorgden voor een zilveren of gouden gloed over het beeld. Daarnaast werd het oppervlak 

in sommige gevallen ingekrast, zodat de foto het effect van een handgemaakte gravure 

kreeg.  

Aan het einde van de 19e eeuw zijn er twee ontwikkelingen binnen de picturalistische 

beweging te onderscheidden. Ten eerste vormden zich in de Verenigde Staten en Europa 

meerdere kleine cameraclubs bestaande uit amateurfotografen. Deze fotografen 

fotografeerden vooral landschappelijke scènes, zoals die ook werden geschilderd door de 

impressionistische kunstenaars. Zij deden dit zonder een bepaald doel te willen bereiken 

met hun fotografie.  

Ten tweede ontstaan er groepen van fotografen, die de picturalistische fotografie 

koppelen aan het estheticisme, een beweging die van mening was dat de kunst als doel 

had de schoonheid vast te leggen en hierdoor te bevorderen. Door het verbinden van dit 

estheticisme aan het picturalisme, ontstond de esthetische kunstfotografie, die als doel 

had de status van de fotografie te verheffen tot een kunstvorm die in een museum 

thuishoorde. 

De ontwikkeling van de picturalistische fotografie beleeft zijn hoogtij in het eerste 

decennium van de 20e eeuw, wanneer de picturalistische fotografie in de Verenigde 

Staten en Europa is georganiseerd in zogeheten Photo-Secession groepen, die het doel 

van een esthetische kunstfotografie voortzetten.60   

Ook in Rusland werden foto’s bewerkt om de schilderkunst te evenaren. Portretfotografie 

was daar de meest gangbare vorm van fotografie. Fotografen als Maksim Dmitriev 

(1858-1948), Sergei Lobovikov (1870-1941) en Ivan Barshchevsky hebben echter ook 

landschappen, stedelijke architectuur en Russische tradities als dansen gefotografeerd. 

Barshchevsky gaf aan het einde van de 19e eeuw fotografische tijdschriften uit. 

Daarnaast richtte hij fotografische sociëteiten op als de Russische Fotografische Sociëteit 

en organiseerde hij fototentoonstellingen op nationaal en internationaal niveau.61 Toch 

was de heersende opinie dat de fotografie als vastlegger van de realiteit niet gerekend 

kon worden tot kunst.  

In de jaren ’10 en ‘20 van de 20e eeuw kwam er steeds meer commentaar op de 

picturalistische fotografie door critici en fotografen, die pleitten voor een fotografie die 

                                                
59 M. Orvell, American Photography, Oxford 2003, pp. 83-84. 

60 Idem, pp. 82-83. 

61 J.E. Bowlt, ‘Alexandr Rodchenko as Photographer’, in: in: S. Barron en M. Tuchman (red.), The Avant-Garde in Russia, 1910-1930. 

New Perspectives, tent. cat. Los Angeles/Washington D.C. (Los Angeles County Museum of Art/Hirshhorn Museum and Sculpture Garden) 

1980, p. 52. 
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niet de schilderkunst nabootste. Zij vonden dat de fotografie eigen technische kwaliteiten 

had, die het moest benutten. Juist aan de eigenschappen inherent aan het medium, zoals 

de mogelijkheid tot snelle, realistische en gedetailleerde vastlegging, waren de 

kwaliteiten die de fotografie zijn status al kunstvorm zou geven. Ook door de opkomst 

van nieuwe stromingen in de schilderkunst als het kubisme, lijkt ook de fotografie aan 

vernieuwing toe. Celeste Connor, kunsthistoricus en kunstcriticus schrijft in haar boek 

Democratic Visions: Art and Theory of the Stieglitz Circle, 1924-1934 uit 2001, dat 

Amerikaanse fotografen en kunstcritici omstreeks 1910 naast de invloed van de Europese 

kunst ook bezig waren met het zoeken naar een vorm van representatie, die geschikt is 

als vertaling van hun eigen culturele tradities.62 De fotograaf Alfred Stieglitz (1864-1946) 

was daarin de centrale figuur. Hij was bekend met de Europese avant-garde kunst en 

had ook zelf 10 jaar in Europa gewoond. Hij fotografeerde in eerste instantie in de 

traditie van het picturalisme, maar maakte al in 1893 een werk dat een voorbode was 

van zijn latere straight photography, onbewerkte en ongemanipuleerde fotografie, echter 

niet zonder esthetische waarde. Het werk genaamd Winter – Fifth Avenue, New York 

[afb. 29] is een opname van een koets, in het centrum van New York. Het fotograferen 

van de stad op de manier waarop Stieglitz dat deed, de barre weersomstandigheden 

waardoor een koets zich een weg probeert te banen, verschilde behoorlijk van de 

romantische manier waarop de picturalisten de stad als onderwerp vastlegden. Daarnaast 

zegt de literatuurwetenschapper Miles Orvell in American Photography uit 2003: 

 

Stieglitz was testing the limits of what the camera, as a mechanical 

instrument, could do – photographing in extreme weather conditions 

(snowstorm, wet rainy nights) and working in the darkroom to bring 

out what was already there in print. He was also learning a virtue of 

the camera that was all but ignored by the Pictorialists – its ability to 

capture the frozen moment (…) In effect, Stieglitz was inventing the 

vocabulary of twentieth-century photography, with its celebration of 

the moment in time that could be seized propitiously by the speed of 

the new cameras (Stieglitz used the vernacular term “snapshot” in 

titling some 1910 photographs) (…)’.63 

 

De invloed van Stieglitz en Paul Strand (1890-1976), een leerling van de sociale 

documentairefotograaf Lewis Hine (1874-1940) die de straight photography van Stieglitz 

overnam en verder ontwikkelde, op Rodchenko is niet beschreven in de literatuur. Als er 

sprake is geweest van beïnvloeding of in ieder geval van kennis van deze Amerikaanse 

                                                
62 C. Conner, Democratic Visions: Art and Theory of the Stieglitz Circle, 1924-1934, Berkeley/Los Angeles/London 2001, p. 11. 

63 Orvell 2003 (zie noot 59), pp. 89-90. 
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fotografen, zal dat in de periode na de Eerste Wereldoorlog zijn geweest. Voor die tijd 

was Rodchenko zelf te jong en tijdens zijn jaren op de School voor de Kunsten in Kazan 

zal deze kennis hem zeker niet hebben bereikt. Via de contacten met de Europese avant-

garde kan Rodchenko werk van Stieglitz of Strand hebben gezien, bijvoorbeeld via  

El Lissitzky of via enkele Duitse kunsttijdschriften die ook werden uitgegeven in de 

Sovjet-Unie. Maar in de literatuur over Rodchenko wordt er nergens ter sprake gebracht 

dat hij zelf in contact is gekomen met werk van Stieglitz of Strand. Waarschijnlijker is dat 

andere Europese fotografen, zoals Moholy-Nagy, beïnvloed zijn geweest door deze 

Amerikaanse fotografen. Stieglitz en Strand zullen dan een indirecte invloed op 

Rodchenko hebben uitgeoefend via het werk van andere Europese fotografen, dat 

Rodchenko onder ogen heeft gekregen. 

De strijd van Rodchenko om de fotografie als kunstvorm erkend te laten worden, is ook 

terug te vinden in de grondbeginselen van de straight photography. De fotografie die 

Rodchenko maakte, valt niet onder straight photography, maar het vertoont hiermee wel 

veel overeenkomsten. Rodchenko fotografeerde net zoals de straight photographers ook 

vele vormen (cirkels en lijnen) vanuit extreme standpunten. Een groot verschil daarbij is 

het feit, dat de straight photographers tegen elke vorm van manipulatie van het beeld 

dan ook waren. Stieglitz en de zijnen geloofden in het perfecte moment, het moment dat 

Stieglitz aanduidde als snapshot. Ook Rodchenko gebruikte deze term, maar dan om aan 

te duiden hoe meerdere snapshots waardevol zijn en samen een document vormen van 

de gefotografeerde plaats, tijd of persoon. Rodchenko maakte meerdere foto’s, waardoor 

hij kon kiezen welke het meest geschikt was voor publicatie. De afdruk manipuleerde hij 

vervolgens door het op een bepaalde manier af te snijden of bepaalde details te 

vergroten. Terwijl Stieglitz hier fel tegen was en juist pleitte voor een perfecte 

beheersing van het medium, zodat de perfecte foto kon worden gemaakt op het perfecte 

moment. De straight photographer Edward Weston (1886-1958) beschrijft dit proces in 

zijn essay Seeing Photographically uit 1943 als volgt: 

 

‘Among all the arts photography is unique by reason of its 

instantaneous recording process. The sculptor, the architect, the 

composer all have the possibility of making changes in, or additions 

to, their original plans while their work is in the process of execution. 

(…) But the photographer’s recording process cannot be drawn out. 

Within its brief duration, no stopping or changing or reconsidering is 

possible. When he uncovers the lens every detail within its field of 
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vision is registered in far less time than it takes for his own eyes to 

transmit a similar copy of the scene to his brain’.64 

 

3.2 Een nieuwe ideologie 

Omdat het medium fotografie een relatief modern en technisch medium was in 

tegenstelling tot de met de hand vervaardigde schilderkunst, was dit bij uitstek het 

medium voor Rodchenko om uitdrukking te geven aan de socialistische idealen van zijn 

tijd. Dit heeft hij zelf beschreven in zijn tekst ‘Against the Synthetic Portrait, for the 

Snapshot’ uit 1928:  

 

‘Art has no place in modern life. It will continue to exist as long as 

there is a mania for the romantic and as long as there are people 

who love beautiful lies and deception. (…) Photograph and be 

photographed!’65  

 

Bijna alle foto’s die Rodchenko heeft gemaakt zijn gepubliceerd in tijdschriften, boeken of 

op posters. Wat de kenmerken van het medium fotografie zijn en wat de uitwerking van 

de fotografie is geweest in de maatschappij waarin Rodchenko leefde en werkte, zal ik 

hier onderzoeken aan de hand van de theorie van Walter Benjamin, zoals beschreven in 

zijn essay ‘The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction’ uit 1935. Dit 

belangrijke essay gaat in op de eigenschappen van fotografie en film en hun relatie met 

de toenmalige maatschappij en technologische vernieuwingen. Om Rodchenko’s werk 

beter te kunnen plaatsen in de tijd en zijn kijk op de fotografie te analyseren, is het 

essay van Benjamin onmisbaar.  

Omdat er van Rodchenko’s foto’s voornamelijk reproducties verschenen in tijdschriften, is 

de werking van een reproductie een belangrijk punt. Benjamins theorie over de 

reproductie tegenover het unieke werk, het origineel, is dat een reproductie een 

belangrijk element mist: zijn aanwezigheid in tijd en ruimte: ‘This unique existence of the 

work of art in a particular place’.66 De geschiedenis van een werk, dat wil zeggen de 

geschiedenis van het bezit van het werk (de eigenaar) en fysieke veranderingen aan het 

werk zelf (beschadigingen) bepalen de authenticiteit van het werk. Maar waar een 

reproductie van een schilderij niet kan tippen aan het origineel, bevat de reproductie van 

een foto twee aspecten die het origineel niet bevat; op de reproductie kunnen nieuwe 

details opvallen, door bijvoorbeeld het origineel te vergroten en daarnaast is het bereik 

van een reproductie veel groter. De reproductie kan worden geplaatst in situaties waar 

                                                
64 E. Weston, ‘Seeing Photographically’, 1943 in: L. Wells (red.), The Photography Reader, London/New York 2003, p. 105. 

65 A. Rodchenko, ‘Against the Synthetic Portrait, for the Snapshot’, 1928 in: J.E. Bowlt, Russian Art of the Avant-Garde. Theory and 

Criticism 1902-1934, London 1988, p. 252. 

66 Benjamin 2008 (zie noot 5), p. 21. 
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het origineel niet kon worden getoond (bijvoorbeeld in een tijdschrift, in grote oplage), 

waardoor het ook gezien kan worden door een ander soort publiek en/of een veel groter 

publiek.  

Het medium fotografie bevatte voor Rodchenko drie belangrijke kenmerken: het was in 

de eerste plaats een mechanisch en automatisch proces, voortgekomen uit 

technologische ontwikkeling, dat goed paste in de socialistische idealen die door de 

constructivisten waren verwoord. De kunstenaar was kunstenaar-constructeur die 

gebruik maakte van de nieuwste technieken, bij voorkeur in de fabrieken. Met de camera 

werkte de kunstenaar-constructeur weliswaar niet in de fabriek, maar de manier waarop 

er werd gefotografeerd, paste qua proces wel binnen deze ideologie. Daarnaast was het 

mogelijk om via dit proces een veel groter publiek te bereiken.  

Ten tweede was de mechanische reproduceerbaarheid, de mogelijkheid om die ene foto 

eindeloos te kopiëren, een aspect dat eveneens goed paste binnen de ideologie waarin de 

nadruk werd gelegd op de massa en niet op het individu. Een persoonlijke ‘toets’, zoals in 

de schilderkunst, ontbreekt bij fotografie door het technische proces van een camera.67 

Dit maakt het proces minder individueel, waardoor de nadruk dus niet ligt op een creatie 

van de kunstenaar, maar op een foto als iets dat geproduceerd is. Het bovenstaande 

gaat niet op voor de manier van fotograferen van het onderwerp of de manier van 

vastlegging van bepaalde details, omdat dit samenhangt met de eigen visie van de 

fotograaf en in Rodchenko’s geval ook met de opvattingen van het communistische 

regime waarin hij zijn werk uitvoerde. 

Als laatste speelde de bewerkbaarheid van de reproductie bij Rodchenko een grote rol. 

Hij keerde zich af van het picturalisme, de stroming die zich aan het begin van de 20e 

eeuw bezig hield met het bewerken van het beeld, totdat een romantisch en wazig effect 

ontstond. Rodchenko wilde de werkelijkheid vastleggen op een bepaalde manier, met een 

concentratie op details en vanuit een socialistische visie. Zijn beelden zien eruit als 

straight photography, waar hij door kunsthistorica Naomi Rosenblum in haar 

overzichtsboek A World History of Photography (1997) ook onder wordt geschaard. Zij 

schrijft over onder andere Rodchenko: ‘The new vision invigorated straight photography 

by presenting the known world in uncharacteristic ways.68 Maar Rodchenko verschilt van 

de straight photographers, omdat hij geloofde in het bewerken van het origineel door 

bewerking achteraf. Niet op de manier waarop de pictorialisten dat hadden gedaan door 

te retoucheren, maar door het uitlichten van bepaalde details en de compositie van de 

oorspronkelijke foto te veranderen door uit- of afsnijdingen. Het is belangrijk hierbij op te 

merken, dat hoewel de straight photographers tegen bewerking van het origineel waren, 

zij in zekere zin ook hun origineel bewerkten. Zij deden dit niet achteraf in de donkere 

                                                
67 Idem, pp. 21-22.

 
68 N. Rosenblum, A World History of Photography, New York/London 1997 (1984), p. 400. 
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kamer, maar voordat zij de foto maakten. Zij selecteerden met hun camera het precieze 

kader van hun foto en wat voor details daarbinnen zouden vallen. Daarnaast was een 

sterke concentratie op details een kenmerk van de straight photography. Dit kan gezien 

worden als een vorm van bewerking door de fotograaf die voorafgaande aan het 

fotograferen plaatsvond in plaats van achteraf, zoals dit bij Rodchenko het geval was. 

 

Volgens Benjamin is de vraag of fotografie kunst is niet relevant zolang de belangrijkere 

vraag of fotografie de gehele natuur van de kunst heeft veranderd nog niet is 

beantwoord. Hij doelt hiermee op de rituele of cultwaarde van de schilderkunst, zij het 

als religieuze kunst of de waarde van een kunstwerk als uitdrukking van schoonheid, 

zoals schilderijen uit de Renaissance. De functie van kunst verandert wanneer 

authenticiteit niet meer het belangrijkste criterium is, zoals dat het geval is bij een 

reproductie. Kunst is dan niet langer meer gebaseerd op ritueel, maar op politiek. 69 

Daarnaast is Benjamin van mening, dat een kunstwerk op twee manieren ontvangen en 

gewaardeerd kan worden; namelijk met een nadruk op de cultwaarde of met een nadruk 

op de tentoonstellingswaarde. Door de verandering van een kunstwerk door mechanische 

reproductie verandert ook die waarde; de cultwaarde verdwijnt naar de achtergrond en 

de tentoonstellingswaarde overheerst. De bereik van het werk is veel groter: het werk 

kan door een veel groter publiek in één keer worden gezien en een boodschap kan dus 

aan een veel groter publiek worden overgebracht. Hiermee wordt de massa zeer effectief 

bereikt, een kenmerk waar het communistische regime via fotografen als Rodchenko in 

haar politieke propaganda veel gebruik van heeft gemaakt.  

Het medium fotografie leent zich sowieso gemakkelijk voor mechanische reproductie, 

vanwege het negatief dat sinds haar uitvinding in 1839 aan alle reproducties ten 

grondslag ligt. Er is geen origineel en de reproductie is het directe product. Maar door 

een foto niet af te drukken als foto, maar als een foto in een tijdschrift, is er sprake van 

een reproductie van een reproductie. Ook merkt Benjamin op dat een camera veel meer 

kan laten zien dan men in het dagelijks leven opmerkt en dit is precies wat Rodchenko 

wilde met zijn fotografie.70 Dit deed hij door extreme close-ups te maken, de compositie 

van zijn foto’s te laten overheersen door geometrische vormen of lijnen of door in 

extreme close-up te fotograferen. Zo toonde hij het dagelijks leven op een andere 

manier, een manier die volgens hem beter paste als vertaling van het leven in de nieuwe 

(communistische) maatschappij. Dit standpunt is altijd controversieel geweest binnen het 

politieke kader waarin Rodchenko leefde, omdat zijn fotografische visie niet altijd 

aansloot bij de richtlijnen die aan kunst werden gesteld door het regime. 

  

                                                
69 Benjamin 2008 (zie noot 5), pp. 23-24. 

70 Idem, p. 35.
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3.3 Een vernieuwende beeldentaal  

Wat Rodchenko met zijn documentairefotografie wilde bereiken was een vernieuwende 

beeldentaal. Hij wilde de nieuwe, socialistische wereld met haar technologische 

vooruitgang en industriële ontwikkelingen tonen en vond in het medium fotografie de 

mogelijkheid om dit te doen. Deze visie wordt in ‘What the Eye does not see’ door de 

constructivistische criticus Osip Brik (1888-1945) beschreven als:  

 

(…) ‘So we began to shoot from more complex angles which became 

increasingly diverse, even though the link with the human eye and 

its usual optical radius remained unbroken. (…) The camera can 

function independently, can see in ways that man is not accustomed 

to – can suggest new points of view and demonstrate how to look at 

things differently.’71  

 

Vanaf het moment dat Rodchenko begon met het gebruiken van foto’s gemaakt door 

andere fotografen in zijn eerste fotocollages- en montages, zoals in Mayakovsky’s Pro 

Eto, lag het in de lijn der verwachtingen dat Rodchenko zelf ook zou gaan fotograferen. 

Hij had veel affiniteit met het medium vanwege de technische eigenschappen en het niet-

individuele. Net als in industriële productie werd het mogelijk om snel en automatisch 

een foto te schieten. Vanaf 1924 begint Rodchenko met fotograferen in zijn atelier. In dat 

jaar maakt hij een zeer belangrijke reeks van zes portretten van Mayakovsky [afb. 30 en 

31].  

Rodchenko maakt in 1924 nog veel portretten in zijn atelier, omdat hij door de grootte, 

het gewicht en de langzame sluitertijd van zijn camera gebonden is aan één plek, waar 

hij in alle rust de foto’s kan nemen. Er zijn drie foto’s van Mayakovsky gemaakt (waarvan 

in de bijlage twee te zien zijn) in een staande en drie in een zittende houding. In een 

bespreking van deze portretten in The Struggle for Utopia gaat Margolin in op de kracht 

die straalt uit de blik en pose van Mayakovsky. Hieruit, zo zegt Margolin, blijkt ook de 

aanwezigheid van Rodchenko. Hij ziet in de intensiteit van de blik en in de pose van 

Mayakovsky geen reactie op een fotograaf, maar op zijn vriend Rodchenko.72  

 

De directheid van de portretten is ook terug te zien in andere portretten die Rodchenko 

in datzelfde jaar maakte, zoals het portret van Lily Brik (1891-1978) [afb. 32]. De 

opnieuw krachtige en starende blik doet sterk denken aan de montagefoto’s van Lily Brik 

bij Pro Eto. Gezien het feit dat dit Rodchenko’s eerste portretten waren en ook zijn eerste 

experimenten met het zelf fotograferen van zijn objecten, is het mogelijk dat hij door die 

                                                
71 O. Brik, ‘What the Eye does not see’, in: L. Wells (red.), The Photography Reader, London/New York 2003, pp. 90-91.  
72 Margolin 1997 (zie noot 16), p. 128.
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eerdere foto’s werd beïnvloed. Een belangrijke toevoeging aan de portretten van 

Mayakovsky en Lily Brik is de achtergrond, gemaakt van een zwart doek met daarop een 

geometrisch patroon van horizontale en verticale lijnen. Dit is volgens Margolin een 

verwijzing naar het constructivisme en de connectie van Mayakovsky met de Lef-groep.73 

Echter gezien het gebruik van dezelfde achtergrond in het portret van Lily Brik, is het 

mogelijk dat dit niet alleen een verwijzing is naar de achtergrond en de connecties van 

de persoon. Een meer voor de hand liggende verklaring voor dit gebruik zou Rodchenko’s 

eigen connectie met het constructivisme, de Lef-groep en zijn algehele voorkeur voor 

geometrie en lijnen kunnen zijn.  

Wat in ieder geval blijkt uit deze fotoportretten is het verschil met de traditionele manier 

waarop in die tijd in Rusland nog steeds portretten werden gemaakt in de picturalistische 

traditie. Rodchenko’s portretten zijn opnieuw experimenten; hij zoekt naar een andere 

manier van het representeren van zijn modellen. Vanaf het moment dat door 

technologische ontwikkeling de camera compacter en sneller is geworden, omstreeks 

1925, begint Rodchenko buiten te fotograferen. Hier experimenteert hij verder en is hij 

de grondlegger van het fenomeen, dat in die tijd in de Sovjet-Unie het Rodchenko-

perspectief wordt genoemd.74 Hij fotografeert vanuit veel verschillende standpunten: van 

boven naar beneden (vogelvluchtperspectief), van beneden naar boven 

(kikkerperspectief), hij fotografeert diagonaal, ondersteboven, met sterke verkortingen, 

close-ups, geometrische vormen en ook lichtval (schaduwen) spelen een belangrijke rol 

in zijn fotografie. Dit laatste aspect is terug te zien in zijn Vrouw met Leica uit 1934 [afb. 

33]. Regelmatig terugkerende onderwerpen in Rodchenko’s foto’s zijn arbeiders, de stad 

en architectuur [afb. 34 t/m 37]. Rodchenko fotografeerde het leven zoals het was, maar 

vanuit ongebruikelijke hoeken, met de intentie mensen op een nieuwe manier naar het 

gefotografeerde te laten kijken. De toepassing van verschillende perspectieven, 

geometrische vormen en schaduwen zijn al eerder in de straight photography door Alfred 

Stieglitz toegepast, maar in een andere context. Ook is het onzeker in hoeverre de 

straight photography Rodchenko heeft beïnvloed. 

 

Vanuit de Lef-groep, het constructivistische tijdschrift dat was opgericht door Rodchenko 

en zijn vrouw, de dichter Vladimir Mayakovsky, de schrijver en fotograaf Sergei 

Tretyakov, de criticus Osip Brik en andere constructivistische kunstenaars, was 

Rodchenko tegen artistieke productie en daarom ook tegen het artistieke aspect van de 

schilderkunst in de fotografie. Hij zag de fotografie bovenal als een technisch medium, 

dat de werkelijkheid kon vastleggen zoals die was. Hij hield dit aspect van fotografie 

                                                
73 Ibidem. 

74 Lavrentiev 2005 (zie noot 11), p. 19.
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hoog in het vaandel.75 Khan-Magomedov zegt over deze periode dat Rodchenko vocht 

tegen het kunstzinnige en het esthetische binnen de fotografie, maar dat hij zich er niet 

van bewust was, dat ‘hij bezig was met het creëren van een nieuwe kunst van 

fotografie’.76 Maar gezien Rodchenko’s eerdere formele experimenten en zijn zoektocht 

naar nieuwe methoden en technieken, ligt het meer voor de hand om te concluderen, dat 

Rodchenko de nadruk legde op het non-esthetische en niet-picturale in zijn fotografie, 

om zodoende zijn aansluiting bij de Lef-groep te behouden. Dit wil niet zeggen, dat hij 

ook daadwerkelijk in zijn foto’s de esthetiek heeft vermeden of hier überhaupt naar 

streefde. 

 

Toen Mayakovsky in 1928 de Lef-groep had verlaten en Tretyakov de nieuwe 

samensteller werd van Novy Lef, het tijdschrift dat werd opgericht als opvolger van Lef, 

begon Rodchenko artikelen te schrijven over de artistieke waarde van de fotografie. Deze 

artikelen werden door de redactie van Novy Lef niet ondersteund en zelfs door Boris 

Kushner, één van de redacteuren, hevig bekritiseerd. Deze critici behoorden tot de meest 

behoudende kant van de Lef-groep en hingen nog steeds de overtuiging aan, dat het niet 

ging om het artistieke, maar om het utilitaire in de kunst. Rodchenko schreef in zijn 

artikel ‘Eine Warnung’ in 1928:  

 

‘Was abzufotografieren ist, das weiss jeder Amateurfotozirkel, aber 

das Wie kennen nur wenige. Ein Arbeiter, der wie Christus oder ein 

Fürst aufgenommen ist, oder eine Arbeiterin, die einer Madonna 

ähnlich ist! Das zeigt doch deutlich, was besser und wichtiger ware. 

Klarer gesagt wir müssen die neue (keine Angst) Ästhetik finden, 

lasst uns suchen und finden – den neuen Anstoss und die 

Leidenschaft, um unsere neuen sozialistischen Errungenschaften mit 

Hilfe der Fotografie auszudrücken.’77 

 

De kern van Rodchenko’s betoog is, dat esthetiek in fotografie niet per definitie slecht is, 

maar dat er een aangepaste esthetiek moest komen die op de juiste wijze uitdrukking 

kan geven aan de nieuwe socialistische staat. Hij wilde hiervoor de fotografie om de 

fotografie gebruiken en daarom de eigenschappen inherent aan het medium benadrukken 

in zijn foto’s. Opnieuw zien we hier de mogelijke (in)directe invloed van de straight 

photography, die de fotografie tot kunst wilde verheffen door juist de mediumspecifieke 

eigenschappen te benutten. 

                                                
75 Khan-Magomedov 1986 (zie noot 9), p. 224. 

76 Ibidem. 

77 A. Rodchenko, ‘Eine Warnung’, Novy Lef 11 (1928), in: Weiss 1978 (zie noot 55), p. 58.
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Tretyakov maakte in een redactioneel stuk in Novy Lef in 1928 zijn mening in het debat 

over de fotografie kenbaar. Hij bekritiseerde zowel Rodchenko als Kushner, die op zijn 

beurt Rodchenko’s fotografie had bekritiseerd. Kushner pleitte voor een utilitaire 

fotografie, dat wil zeggen een fotografie die in dienst staat van andere vormen van 

productiekunst. Fotografie zou dan gebruikt kunnen worden als voorstudie, om details die 

lastig waren voor het blote oog te laten zien. Tretyakov was het, in tegenstelling tot 

Kushner en ondanks zijn kritieken op Rodchenko, in de basis eens met de manier van 

fotograferen van Rodchenko. Tretyakov vond, dat het niet ging om het debat ‘wat’ of 

‘hoe’ (de discussie waar de fotografie om draaide: inhoud of vorm), maar om het 

‘waarom’.78 Aan de hand van voorbeelden om een massa op verschillende manieren te 

fotograferen, legde Tretyakov de importantie van het ‘waarom’ uit. Een foto kan met 

verschillende doelen gemaakt zijn en daarom kan de foto vanuit verschillende 

standpunten of op verschillende manieren worden genomen. Tretyakov is het op dit vlak 

dus niet volledig eens met Kushner en bekritiseerde alleen de esthetiek in Rodchenko’s 

foto’s.79  

Rodchenko hield zich naar eigen zeggen, in zijn artikel dat verscheen in het tijdschrift 

Sowjetskoje Foto in 1936, bezig met een ‘(…) Kampf um eine fotografische Sprache zur 

Darstellung sowjetischer Thematik, Suche nach Perspektiven, Agitation für eine 

Offenbarung der Welt durch die Mittel der Fotografie, für Fakten, für die Reportage (…)’.80 

Wat hem in de kritieken veelvuldig werd verweten, was het feit dat hij in zijn fotografie 

de nadruk legde op formalistische elementen, die volgens vele critici niet konden worden 

gebruikt om uitdrukking te geven aan de Sovjetstaat. Maar Rodchenko wilde juist de 

formele middelen als nieuwe perspectieven en hoeken gebruiken om de Sovjet-Unie en 

de daarbij horende socialistische idealen op een passende manier uit te drukken.  

Ondanks de kritieken op zijn formalistische en esthetische insteek, maken veel van 

Rodchenko’s foto’s duidelijk dat hij wel degelijk bezig was met het verbeelden van de 

Sovjet-idealen. Dit is te zien in zijn keuze van onderwerpen: het dagelijks leven in de 

Sovjet-Unie en het vastleggen van demonstraties van Sovjet trots. Dit deed Rodchenko 

ook in de Pionier uit 1926 [afb. 38]. Rodchenko’s achterliggende socialistische motief 

werd echter door zijn tijdgenoten vaak niet begrepen. Zo schreef de criticus en fotograaf 

Semen Fridjland onder andere over deze foto in Sowjetskoje Foto:  

 

‘Und so endet der linke Formalismus in der sowjetischen Fotokunst 

mit einem Gegensatz zwischen Form und Inhalt und mit einer 

                                                
78 S. Tretjakow, ‘Von der Redaktion’, Novy Lef 12 (1928), in: Weiss 1978 (zie noot 55), pp. 60-61. 

79 Margolin 1997 (zie noot 16), p. 154. 
80 A. Rodchenko, ‘Wandlung eines Künstlers’, Sowjetskoje Foto 5-6 (1936), in: Weiss 1978 (zie noot 55), p. 63.
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häufigen Verdrehung der sowjetischen Wirklichkeit. Denke an 

Rodtschenkos Pionier (…)’.81  

 

Een iets progressievere mening geeft de kunstverzamelaar en criticus Aleksandr 

Morosow, die het zoeken naar nieuwe vormen op zich niet zag als een slechte zaak, maar 

het niet eens was met de manier waarop Rodchenko dit probeerde te bereiken. Hij 

formuleerde zijn mening over de taak van een goede Sovjetfotograaf als volgt: ‘Die 

Suche nach neuen formalen Mittel, die des vollgültigen Ausdrucks der Ideen der Epoche 

sind, das ist die Hauptaufgabe des gesamten Kollektivs der Fotografen’.82  

 

3.4 De snapshot en documentairefotografie 

Het onderscheiden van schilderkunst en fotografie en het gebruik maken van de 

eigenschappen inherent aan het medium, waren voor Rodchenko de peilers van zijn 

opvattingen over fotografie. Door middel van de snapshot ofwel momentopname wil 

Rodchenko dit verwezenlijken, iets wat hij bespreekt in zijn tekst ‘Against the Synthetic 

Portrait, for the Snapshot’ uit 1928. Daarin legt hij de kracht uit van de snapshot 

tegenover het ‘synthetische portret’, dat wil zeggen een geschilderd portret. Rodchenko 

zet in dit artikel de waarde van de schilderkunst tegenover de waarde van de fotografie, 

niet omwille van de kunstwaarde van fotografie, maar om de documentairewaarde. Het 

geschilderde portret zet Rodchenko neer als de som van alle momenten, het totaal aan 

observaties van de geportretteerde persoon. Hier tegenover plaatst Rodchenko de 

fotografie; niet de pictorale fotografie met onscherpe effecten en achtergronden, zoals op 

dat moment veel van zijn tijdgenoten nog maakten. Het gaat Rodchenko juist om het 

fotograferen van een persoon zoals diegene was, in alle scherpte en op verschillende 

momenten. Dat brengt ons bij een volgende overtuiging van Rodchenko: de 

documentairefotografie. Dit is een heel belangrijk aspect in het fotografische werk van 

Rodchenko, omdat hij geloofde in het vastleggen van een ervaring in meerdere beelden, 

als collectief.  

 

Documentairefotografie is het documenteren van ‘iets’, zoals kunsthistorica Abigail 

Solomon-Godeau haar essay ‘Who is Speaking Thus? Some Questions about 

Documentary Photography’ uit 1991 begint.83 De term is pas rond 1927 voor het eerst 

gebruikt voor deze bepaalde soort fotografie, terwijl er al wordt gedocumenteerd vanaf 

de uitvinding van de fotografie rond 1830. Solomon-Godeau wijst erop, dat dit betekent, 

dat alle fotografie voor deze datum werd beschouwd als documentairefotografie. Een 

                                                
81 S. Fridljand, ‘Über Rodtschenko’, Sowjetskoje Foto 5-6 (1936), in: Weiss 1978 (zie noot 55), p. 67.

 
82 S. Morosow, ‘Über die Äuβerung des Formalismus in der Fotokunst’, Sowjetskoje Foto 5-6 (1936), in: Weiss 1978 (zie noot 55), p. 69.

 
83 A. Solomon-Godeau, ‘Who is Speaking Thus? Some Questions about Documentary Photography’, 1991, in: Photography at the Dock, 

Minneapolis 1991, p. 169. 
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beweging als het picturalisme die de status van de fotografie tot een kunst wilde 

verheffen, zette zich dan ook af tegen de notie dat fotografie alleen een weergave of 

document van de realiteit is.84  

Solomon-Godeau stelt zich de vraag of documentairefotografie ooit objectief kan zijn. Er 

zijn voorbeelden te noemen van een puur objectieve documentairefotografie, maar dit 

zijn voornamelijk de foto’s die gebruikt werden in voorstudies voor schilderijen, 

bijvoorbeeld van de ruïnes van het oude Rome. Zo noemt Solomon-Godeau de fotograaf 

en sociaal hervormer Jacob Riis (1849-1914) die foto’s maakte om de inhoud van zijn 

boek, How the Other Half Lives uit 1890, kracht bij te zetten. De foto’s werden gemaakt 

met een doel, ze moesten de slechte sociale condities van de sloppenwijken van New 

York tonen, om verbetering af te dwingen. Maar, zo zegt Solomon-Godeau, Riis 

fotografeerde zijn onderwerpen alleen met een afgewende blik.85 Hij selecteerde hierop, 

om in te spelen op de emoties van zijn toeschouwers. Dit maakte zijn campagne 

effectief, maar niet objectief.  

 

Het op een bepaalde manier fotograferen om een bepaald doel te bereiken is van 

toepassing op de sociale documentairefotografie, maar ook op Rodchenko’s 

documentairefotografie met een achterliggende sociaal-politieke ideologie. Rodchenko 

wilde in zijn foto’s de wereld op een nieuwe manier tonen, waarin hij zijn eigen 

socialistische opvattingen en later nadrukkelijker die van het communistische regime, in 

verwerkte. Ook Rodchenko’s documentairefotografie was daarmee niet objectief en een 

interpretatie van hoe hij de wereld zag. Om die reden kan hij niet geschaard worden 

onder de subcategorie fotojournalistiek. De fotoreportage die hij maakte van de bouw 

van het Belomorkanaal kan op zich onder fotojournalistiek worden geschaard, omdat het 

zou gaan om een objectieve vastlegging van de actuele gebeurtenissen. Maar deze foto’s 

waren manipulaties van de werkelijkheid met betrekking tot het communistische regime 

en een eigen visie en weergave van formele experimenten vanuit het perspectief van de 

fotograaf.  

Over Rodchenko’s voorkeur voor documentairefotografie in de zin van een reeks van 

foto’s die tezamen waardevol zijn, schrijft hij in zijn tekst Against the Synthetic Portrait, 

for the Snapshot. Hierin haalt Rodchenko Lenin aan als voorbeeld voor de verschillen 

tussen de schilderkunst en de snapshot of zoals hij het omschrijft: ‘(…) between eternity 

and the moment’.86 Een portret van Lenin is volgens hem geen synthese van Lenin, 

omdat die niet bestaat, ook niet door middel van foto’s. Er zijn verschillende foto’s 

gemaakt van Lenin, maar dit is een documentatie van Lenin op verschillende momenten 

                                                
84 Idem, pp. 169-170. 

85 Idem, pp. 175-176. 

86 A. Rodchenko, ‘Against the Synthetic Portrait, for the Snapshot’, 1928 in: Bowlt 1988 (zie noot 65), p. 250. 
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in zijn leven; de foto’s vormen tezamen niet één synthese van Lenin. Door het aantal 

foto’s tezamen ontstaat er een compleet beeld van Lenin, completer dan in één 

geschilderd portret kan worden samengevat. Ook een geheel van meerdere portretten en 

tekeningen zou geen compleet beeld geven van Lenin, omdat elk schilderij of tekening op 

zich een synthese is van momenten, niet een overzicht van momenten op een rij. De 

kunstenaar maakt de keuze op welke manier Lenin werd vastgelegd en hierbij kan 

volgens Rodchenko geen sprake zijn van objectiviteit. Om deze functie van fotografie ten 

opzichte van de schilderkunst te benadrukken, schrijft Rodchenko:  

 

‘Tell me frankly, what ought to remain of Lenin: ‘an art bronze, oil 

portraits, etchings, watercolors, his secretary’s diary, his friends’ 

memoirs- or a file of photographs taken of him at work and rest, 

archives of his books, writings pads, notebooks, shorthand reports, 

films, phonograph records? I don’t think there’s any choice’.87  

 

Uit het bovenstaande blijkt heel duidelijk hoe Rodchenko hechtte aan de 

documentairewaarde van het totaal van objectieve documenten, die op 

meerdere momenten een indruk geven van, in dit geval, Lenin. Want, zo 

vindt Rodchenko, een combinatie van meerdere portretten die per portret een 

synthese vormen van indrukken van de kunstenaar en documenten 

geschreven over en niet door Lenin, vormen een minder compleet beeld van 

Lenin op verschillende momenten in zijn leven. 

 

Rodchenko’s voorkeur voor de documentaire kwam voort uit het feit, dat hij de wereld 

wilde vastleggen op een andere manier dan men op dat moment gewend was. Hij 

maakte meerdere foto’s van dezelfde scènes vanuit zijn eigen visie, waar er uiteindelijk 

vaak maar één opname werd gekozen om te publiceren in tijdschriften als Sovjetskoe 

Foto of Novy Lef in de jaren ’20. In 1928 sloten Rodchenko en enkele andere kunstenaars 

uit de Lef-groep zich aan bij Octobergroep, een bestaande groep die kunstenaars vanuit 

verschillende disciplines verenigde.88 Deze groep hield in 1931 op te bestaan, waarna 

Rodchenko en de zijnen een nieuwe Octobergroep opzetten. Het doel van de fotografen 

binnen deze groep was het voortzetten van formele ontwikkelingen op het gebied van 

fotografie. Hieronder viel de ontwikkeling van de zogenaamde ‘synthetische fotografie’. 

De ene foto die werd getoond moest alles behelzen: dynamiek, ideologie, organisatie. 

Ook Tretyakov schreef over deze werking van één momentopname:  

                                                
87 Idem, p. 251.

 
88 H. Luckett (red.), Alexander Rodchenko. Revolution in Photography, tent. cat. London (Hayward Gallery) (reizende tentoonstelling) 

2008, p. 209. ‘October’ is de afkorting van de All-Russian Association of the Workers of New Fields of Artistic Labour. 
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‘(…) es geschieht relativ selten, dass in der Momentfotografie ein 

charakteristischer, ausdrucksvoller Moment eingefangen wurde, ein 

Augenblick, der den wesentlichen innneren Widerspruch aufdeckt. 

Die Momentaufnahmen sind in der Regel zufällig. Um der zufälligen 

Geste, dem Ausdruck und der Handlung die Bedeutung und den Wert 

der Verallgemeinerung zu verleihen, muss man diesen Moment 

quantitativ und qualitativ steigern’.89  

 

Dit is wat de Octobergroep wilden bereiken; een synthese van meerdere gezichtspunten 

in één beeld tot een krachtige eenheid. Het communistische ideaal van de ordening van 

de massa kwam in de fotografie tot uiting in de ordening van het beeld. Het betekende 

niet dat er letterlijk meerdere perspectieven te zien waren in één foto, maar één foto 

moest het perfecte moment zijn van een bepaalde persoon, gebeurtenis of een plaats, 

waarin elk detail een betekenis had. Dit is opnieuw een overeenkomst met de straight 

photography en dan manier waarop Stieglitz het maken van een foto benaderde. Dit is te 

zien in Pushkin Plein, 1932 [afb. 39], één van de voorbeelden van Rodchenko’s fotografie 

waarin hij streefde naar de genoemde synthese. Deze synthese is in tegenspraak met 

wat Rodchenko eerder heeft gezegd over de waarde van documentairefotografie. In 

Rodchenko’s tekst ‘Against the Synthetic Portrait, for the Snapshot’ zag hij geen waarde 

in een synthese van het perfecte moment in één beeld. Hij pleitte juist voor het 

vastleggen van verschillende momenten in verschillende opnames, om als geheel te 

dienen als document.  

Zoals gezegd was de theorie met betrekking tot deze synthetische fotografie 

voortgekomen uit een praktische overweging. Er was vaak alleen ruimte voor één beeld 

op de voorkant van een tijdschrift of poster. Omdat veel van Rodchenko’s foto’s werden 

gepubliceerd, is het aannemelijk dat het voor hem belangrijk zal zijn geweest om alles in 

één perfect moment te vangen, in één foto. Waarom Rodchenko het principe van de 

synthetische fotografie relatief snel (in ieder geval na het uiteenvallen van de 

Octobergroep in 1932) weer heeft losgelaten, kan liggen in het feit, dat het voor hem 

nooit meer is geweest dan een praktische overweging en dat zijn hart lag bij de 

documenteren van gebeurtenissen door middel van meerdere foto’s. In de literatuur over 

Rodchenko die ik heb bestudeerd, wordt hier in ieder geval geen duidelijk verklaring voor 

gegeven. 

 

 

 

                                                
89 H. Gassner, Rodcenko Fotografien, München/Amsterdam 1982, pp. 112-113.
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3.5 Rodchenko en de fotografische parallellen in het werk van Moholy-Nagy 

Het is interessant om Rodchenko’s fotografische werk en ideologie te vergelijken met de 

fotograaf Laszlo Moholy-Nagy, omdat ze overeenkomstige fotografie maakten ten tijde 

van twee verschillende regimes. Daarbij werden Rodchenko’s foto’s ook in zijn tijd 

vergeleken met die van Moholy-Nagy, maar dan voornamelijk in negatieve zin door de 

Russische critici die Rodchenko beschuldigden van plagiaat. Gelijkenissen tussen het 

werk van Moholy-Nagy en dat van Rodchenko zijn er altijd geweest en Rodchenko werd 

daarom verweten, dat hij deze ‘westerse’ fotografie had gekopieerd. Belangrijk is hierbij 

te vermelden dat Rodchenko en Moholy-Nagy elkaars werk moeten hebben gekend. 

Rodchenko zou via El Lissitzky, die bevriend was met Moholy-Nagy, het werk al in de 

Sovjet-Unie hebben gezien, na terugkeer van één van Lissitzky’s reizen naar Berlijn. 

Moholy-Nagy heeft op zijn beurt foto’s van Rodchenko waarschijnlijk voor het eerst 

gezien tijdens de Eerste Russische Kunsttentoonstelling in Berlijn in 1922.  

Moholy Nagy (1895-1946) werd geboren in Hongarije en vluchtte voor het 

communistische regime via Wenen naar Berlijn in 1919. Hij was kunstenaar en fotograaf 

en doceerde van 1923 tot 1928 in Weimar aan het Bauhaus. Het Bauhaus was een school 

die kunst combineerde met kunstnijverheid, zoals metaalbewerking, keramiek en textiel. 

Er werd lesgegeven van 1919 tot 1933, maar het Bauhaus stond in die periode niet 

alleen in Weimar, maar verhuisde tussentijds naar Dessau en Berlijn. Moholy-Nagy’s 

theorie met betrekking tot fotografie formuleerde hij in zijn boek Malerei, Fotografie, Film 

uit 1927.90 Net als Rodchenko promoot Moholy-Nagy de fotografie als vervanging van de 

schilderkunst, wat in de jaren ’20 en ’30 een breed uitgedragen tendens is binnen de 

Neue Sachlichkeit, een kunststroming die grote invloed heeft op de kunsten. Volgens 

hem hoort bij een nieuwe tijd een nieuwe vorm van zien. De technische eigenschappen 

onderscheidden de fotografie van andere media en Moholy-Nagy vond, dat juist die 

eigenschappen moesten worden benut. Moholy-Nagy vond, net als Rodchenko, dat de 

fotografie moest worden gebruikt volgens de eigenschappen van het medium en niet om 

de schilderkunst na te bootsen. Deze visie stamt af van Stieglitz en de straight 

photography en Moholy-Nagy zal zeker bekend zijn geweest met het oeuvre en de 

theorieën van Stieglitz. Maar waar Rodchenko’s visie op fotografie als nieuwe zienswijze 

van de wereld nauw samenhing met een socialistische visie op de wereld en de 

kunstenaar als kunstenaar-constructeur, was Moholy’s visie anders. Hij was een 

humanist die door het creëren van nieuwe visuele relaties de mens anders naar de 

wereld wilde laten kijken, los van een bepaalde sociale visie. Hij schrijft in Malerei, 

Fotografie, Film: ‘Under diesem Gesichtspunkte sind die Gestaltungen nur dann wertvoll, 

wenn sie neue, bisher unbekannte Relationen produzieren’.91  

                                                
90 L. Moholy-Nagy, Malerei, Fotografie, Film, Mainz/Berlin 1967 (1927). 
91 Moholy-Nagy 1967 (zie noot 90), p. 28. 
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Moholy-Nagy wilde de wereld op een nieuwe manier aan de mens laten zien; een manier 

die paste bij de toenmalige moderne maatschappij. De mens zou door deze nieuwe visie 

op de wereld ook zelf kunnen veranderen. De door Moholy-Nagy gebruikte visuele 

middelen, zoals ook Rodchenko ze gebruikte: diagonalen, afwisselende perspectieven, 

licht-schaduwcontrasten en sterke vergrotingen, waren belangrijker dan het inhoudelijke 

verhaal.  

 

Enkele van Moholy-Nagy foto’s laten de overeenkomsten met Rodchenko’s fotografie zien 

en tonen ook de nadruk op het visuele en niet op het verhalende aspect in zijn foto’s, 

zoals in Balkons, Im Sand en Gramofonplatte [afb. 40 t/m 42]. Moholy-Nagy en 

Rodchenko waren bekend met elkaars werk en zullen op elkaar invloed hebben 

uitgeoefend door het zien van elkaars werk via afbeeldingen, tentoonstellingen of 

boeken. Maar er is geen sprake van het kopiëren van elkaars werk, zoals Rodchenko 

eerder werd verweten. De twee fotografen hadden daarnaast verschillende doelen die ze 

wilde bereiken met hun fotografie en gezien Rodchenko’s liefde voor het experiment is 

het niet aannemelijk, dat hij ooit Moholy-Nagy’s foto’s zou hebben gekopieerd. In het 

boek Photography in Russia 1840-1940 uit 1992 gaat David Elliott, directeur van het 

Museum of Modern Art in Oxford, in op Rodchenko’s commentaar dat hij uitte naar 

aanleiding van de beschuldiging van plagiaat aan zijn adres. Als verdediging zou 

Rodchenko hebben gewezen op het feit dat alle ‘normale’ fotografie van die tijd ook op 

elkaar leek en dat het ongetrainde oog van die tijd onmogelijk alle subtiele verschillen 

van de nieuwe visuele taal zou kunnen herkennen.92 

Margolin ziet in The Struggle for Utopia een contradictie in Moholy-Nagy’s visie in enkele 

van zijn foto’s, zoals in Twee slapende naakten uit 1927-29 [afb. 43]. Moholy-Nagy 

maakte meerdere sensueel getinte foto’s waarin de nadruk ligt op zijn persoonlijke 

verhouding tot de gefotografeerde persoon of zijn emotionele en sensuele gevoelens voor 

het gefotografeerde.93 Maar als we kijken naar de foto van de twee slapende naakten, wil 

ik hier aanvoeren dat Margolins interpretatie niet juist is. De naakten zijn onherkenbaar, 

omdat het ene naakt op haar rug is gefotografeerd en het andere naakt haar gezicht van 

de camera afwendt. De lichamen van de vrouwen worden, door de lichtcontrasten en de 

schaduwen die deels over de lichamen vallen, gereduceerd tot bijna abstracte vormen. 

Hier is mogelijk ook sprake van de invloed van Edward Weston, een Amerikaanse straight 

photographer, die al aan het begin van de jaren ’20 de vormen van het vrouwelijk naakt 

had vastgelegd. Dit is bijvoorbeeld te zien in de foto Nude uit 1923 [afb.44].  

                                                
92 D. Elliott (red.), Photography in Russia 1840-1940, tent. cat. Oxford (Museum of Modern Art Oxford) (reizende tentoonstelling) 1992, 

pp. 64-65. 

93 Margolin 1997 (zie noot 16), p. 148.
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De foto Twee slapende naakten van Moholy-Nagy past esthetisch en formalistisch 

bekeken heel goed in Moholy-Nagy’s verdere oeuvre en er hoeft geen emotionele of 

sensuele lezing aan deze foto worden toegekend. Een foto waarin wel weer een 

persoonlijke connectie met het onderwerp zichtbaar is, is Slapende Lucia uit 1925 [afb. 

45] waarop zijn vrouw te zien is met gesloten ogen. De structuur van de achtergrond, de 

close-up van Lucia met de schaduw die haar vanaf haar nek naar beneden toe bedekt en 

het licht dat haar gezicht benadrukt, maken een esthetisch geheel. En de gesloten ogen 

suggereren intimiteit en vertrouwen tussen de fotograaf en zijn subject. 

 

Binnen de stroming het Neue Sehen in Weimar Duistland of de Nederlandse equivalent 

de nieuwe fotografie, werd Moholy-Nagy één van de belangrijkste figuren. Deze 

stromingen waren een nieuwe manier van zien binnen de fotografie, die paste bij de 

moderne tijd. Na de Eerste Wereldoorlog was de wereld voorgoed veranderd. Deze 

nieuwe wereld vroeg volgens deze fotografen om een nieuwe manier van vastlegging. De 

camera moest niet meer gebruikt worden om de schilderkunst na te bootsen, maar om 

een nieuwe kunst te creëren via de camera. Door het kiezen van verschillende 

standpunten, close-ups, experimenten met licht en een algehele helderheid, werd de 

nieuwe wereld op een objectieve manier (zonder wazige, romantische effecten zoals 

tijdens het picturialisme) in beeld gebracht.  

Margolin denkt, dat het makkelijk was voor de ‘nieuwe fotografen’ om Moholy-Nagy 

binnen hun groep te scharen, omdat hij geen onderscheid maakte in zijn werk of 

ideologie tussen het individu of de groep.94 In tegenstelling tot andere fotografen van dat 

moment in de Weimar republiek, zoals August Sander (1876-1964), die portretten van 

arbeiders en sociaal-zwakkeren maakte, was Moholy-Nagy’s visie gebaseerd op een 

verenigd wereldbeeld. Hij streed niet voor een bepaalde klasse of een bepaalde politieke 

ideologie zoals Rodchenko of andere ‘nieuwe fotografen’, die wel vanuit een politieke 

(socialistische) ideologie werkten. Moholy-Nagy kreeg daardoor wel een bijna 

automatische rol binnen het kapitalistische systeem en maakte veel foto’s die gebruikt 

werden voor reclamedoeleinden. Kunsthistoricus Hans Gottard Vierhuff benadrukt in zijn 

boek Die Neue Sachlichkeit. Malerei und Fotografie uit 1980 juist, dat er binnen de Neue 

Sachlichkeit twee stromingen bestonden. De stroming, waartoe Moholy-Nagy en ook de 

fotograaf Albert Renger-Patzsch behoorden, hebben geen sociaal-politieke ideologie. Zij 

dragen echter wel hun visie over het nieuwe zien uit. Een fotograaf als August Sander 

fotografeerde in de stijl en vorm van de nieuwe fotografie, maar viel daar qua 

onderwerpen buiten. Hij fotografeerde niet om een nieuwe manier van zien te tonen, 

maar om door het fotograferen van zeer veel verschillende mensen de sociale orde van 

                                                
94 Idem, p. 149. 
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zijn tijd in kaart te brengen.95 Hij deed dit vanuit een socialistische visie en is daarom 

een sociale documentairefotograaf te noemen, die behoorde tot de Neue Sachlichkeit.  

De visie die Moholy-Nagy oorspronkelijk voor ogen had, was gericht op de visuele 

interpretatie ofwel het visuele verhaal van zijn formalistische fotografie. Deze visie was 

niet gericht op de formalistische methode alleen. Door het scharen van Moholy-Nagy’s 

werk onder dat van de nieuwe fotografie, waar hij uiteindelijk zelf in mee is gegaan, is 

volgens Margolin een groot deel van Moholy-Nagy’s visie verloren gegaan.96  

Deze parallel is terug te zien in de fotografie van Rodchenko: hij maakte formalistische 

fotografie vanuit een sociale visie, een visie die ertoe zou leiden de wereld door een 

sociale bril te bekijken. Zijn visie werd echter verkeerd geïnterpreteerd door 

verscheidene critici en het Sovjet regime. Enerzijds werd hij bekritiseerd om zijn 

formalistische methoden, anderzijds werd deze kant van zijn werk, omwille van het 

grotere belang, gebruikt voor een heel ander doel: het maken van propaganda voor de 

socialistische staat. Zo kampten beide fotografen met een verkeerde interpretatie van 

het oorspronkelijke doel dat zij voor ogen hadden wat leidde tot een andere toepassing 

van hun fotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
95 H.G. Vierhuff, Die Neue Sachlichkeit. Malerei und Fotografie, Köln 1980, p. 18. 

96 Idem, pp. 149-151.
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4.  De invloed van het Communisme (1928-1956) 

Na de dood van Lenin in 1928 en nadat Stalin aan de macht komt, verandert er veel in 

de Sovjet-Unie. Stalin introduceert in 1928 het eerste vijfjarenplan, een plan dat de 

industrie, economie en de positie van de Sovjet-Unie in de rest van Europa moet 

versterken. Dit plan wordt een jaar eerder dan verwacht afgerond, waarop het tweede 

vijfjarenplan van 1932 tot 1937 volgt. De nadruk ligt in deze plannen op de bouw van 

nieuwe fabrieken en grote landbouwprojecten met als doel om van de Sovjet-Unie een 

zelfvoorzienende grootmacht te maken, met een sterke internationale positie. De positie 

van de staat verandert van controlerend naar allesoverheersend orgaan, een positie die 

ook in de kunstwereld zorgt voor veel veranderingen en aanpassingen. Het socialistisch-

realisme doet zijn intrede; de realistische verbeelding wordt de enige manier van 

representatie en kunst staat in het teken van propaganda van de staat, industrialisatie, 

promotie van de socialistische leefwijze en de verbeelding van de doelen van het 

vijfjarenplan. De kunst was slechts nog een communicatiemiddel tussen staat en 

arbeidersmassa. De staat hield, door het in het leven roepen van verschillende 

controlecommissies, de gebeurtenissen in de kunstwereld goed in de gaten. Omdat de 

staat geen tegenwerking duldde, werkten de meeste kunstenaars alleen nog in opdracht 

van de staat.97 

 

4.1 Een moeizame relatie met het regime  

Veel kunstenaars hadden geen andere keuze dan hun methodes aan te passen aan 

datgene wat door de staat werd voorgeschreven. Kunstenaars als Rodchenko, maar ook 

Lissitzky en Gustav Klutsis geloofden in de idealen van het socialisme en pasten zich 

vrijwillig aan, zowel aan de veranderende omstandigheden als aan de restricties ten 

opzichte van hun werk. In eerste instantie was het voor Rodchenko nog mogelijk om via 

formalistische middelen de ideologie van het regime uit te drukken, omdat de staat inzag 

hoe belangrijk kunstenaars en fotografen als Rodchenko waren voor propagandistische 

doeleinden. Zo kon Rodchenko zich bezig blijven houden met zijn snapshots. Een 

belangrijk aspect hierbij was ook het achteraf afsnijden en dus bewerken van het beeld 

nadat de foto was genomen. Deze opvatting werd niet gedeeld door aanhangers van de 

straight photography of de documentairefotografie, waarin de creatie van een zo 

objectief en ongemanipuleerd mogelijk beeld voorop stond. Deze opvatting had binnen 

de documentairefotografie voornamelijk te maken met de sociale waarde van de foto en 

het achterliggende politieke doel, zoals armoedebestrijding en sociale gelijkheid bij een 

fotograaf als Lewis Hine. Het beeld moest de waarheid tonen en niet een bepaald 

gedeelte daarvan, waardoor het beeld alleen een gedeeltelijke waardheid toonde. Terwijl 

een belangrijke vraag bij documentairefotografie altijd is in welke mate deze vorm van 

                                                
97 Tupitsyn 1996 (zie noot 39), pp. 99-100. 
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fotografie objectief is. De fotograaf bepaald namelijk altijd wat of wie hij op de foto zet 

en op welke manier.  

Rodchenko’s manier van het bewerken van foto’s bestond uit een eerste selectie van het 

beeld, dat wil zeggen de manier waarop het onderwerp door de camera werd vastgelegd. 

Dit kon worden bereikt door een close-up te maken van bepaalde details, waardoor de 

fotograaf met het kader van zijn camera bepaalt wat er precies wordt vastgelegd. 

Als tweede selectie volgde de afsnijding van de afdruk, waarbij een deel kon worden 

uitvergroot en afgesneden.98 Hierdoor ontstonden foto’s als Paving Streets: 

Leningradskoe Highway uit 1929 [afb. 46], waarop een deel van een stoomroller is te 

zien. Door de afsnijding wordt de aandacht van de toeschouwer geconcentreerd op de 

stoomroller zelf en is het gehele beeld een algemeen en niet individueel beeld. Dit is 

opnieuw een belangrijk aspect in de verbeelding van de Sovjetidealen. De foto’s moesten 

de nieuwe ontwikkelingen tonen in de Sovjet-Unie, waarbij de massa het doel was en 

niet het individu. Er zijn geen personen afgebeeld op deze foto; alleen een deel van de 

stoomroller is zichtbaar. Toch is de toeschouwer zich bewust van het gehele object, dat 

zich deels buiten het beeld bevind. Deze afsnijding zou het voor de toeschouwer 

makkelijker moeten maken het beeld op een bepaalde manier te lezen, mogelijk 

gekoppeld aan Tretyakovs ‘a possible utopia’, zoals Margarita Tupitsyn opmerkt in The 

Soviet Photograph.99 Deze lezing van Tretyakov hangt nog nauw samen met Rodchenko’s 

formalistische opvattingen om de wereld op een andere manier te laten zien. En 

opvatting, die naarmate de periode van het vijfjarenplan vorderde, steeds minder werd 

gewaardeerd door de staat. Ook kritiek door de staat op het vatten van meerdere 

momenten in één opname, bleef niet uit.  

Het Sovjet regime vroeg om duidelijke, realistische documenten, die een simpele lezing 

gaven van de feiten en ontwikkelingen, ook voor laaggeschoolden (een groot deel van de 

bevolking van de toenmalige Sovjet-Unie). De opvatting over de vastlegging van 

meerdere momenten in één foto werd vanaf dit moment uitgebreid naar een vastlegging 

in meerdere foto’s. Dit manifesteert zich in eerste instantie in het documenteren van 

bepaalde projecten binnen het vijfjarenplan. De bouw van fabrieken en de 

ontwikkelingen in de industrie werden door Rodchenko in opdracht van de staat 

vastgelegd in de vorm van verschillende foto’s op één pagina, wat op een pagina van het 

tijdschrift genaamd Let’s Give uit 1929 [afb. 47] te zien is. Op de pagina zijn 

verschillende foto’s afgebeeld, die elkaar op sommige plaatsen enigszins overlappen, 

maar waarbij op elke foto een deel van het geheel te zien is. Het woord, dat de 

afbeeldingen aan de onderkant van de pagina verdeelt, is electrofabriek. De gedeeltelijk 

in beeld gebrachte werkers zijn de arbeiders die, gecombineerd met de techniek van de 

                                                
98 Idem, pp. 68-69. 

99 Idem, p. 70.
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fabriek, de productie mogelijk maken. De werknemers zijn niet duidelijk te herkennen, 

omdat het niet om de individuele arbeider ging binnen de Sovjetpropaganda. Elke foto 

geeft informatie over de fabriek en maakt deel uit van het geheel. Het verhaal in een foto 

is het belangrijkste aspect binnen de communistische propaganda; de tijdschriften of 

posters moeten laten zien, dat alles mooi en goed is in de Sovjetmaatschappij. Op een 

andere pagina uit het tijdschrift Let’s Give uit 1929 [afb. 48], gemaakt door Rodchenko 

samen met zijn collega-fotograaf Boris Ignatovich (1899-1976), zijn de foto’s geheel 

tegen elkaar aangeplakt en zijn alleen de naden zichtbaar. De verschillende afbeeldingen 

tonen graansilo’s, landbouwmachines, graan, koren en een gebouw dat wordt gebouwd. 

De foto’s benadrukken het hoe van de productie (in dit geval het voedsel) en niet het 

door wie. Er zijn arbeiders te zien op de foto linksonder, maar zij blijven anoniem en zijn 

deel van de massa. Deze afbeeldingen vormen samen een verhaal, de ene foto versterkt 

de ander en allen dienen zij volgens Margarita Tupitsyn een ‘utopische context’.100 Deze 

utopische context toont de toeschouwer een Sovjet-Unie met een overdaad aan voedsel, 

het gebruik van moderne technieken en dus de positieve uitwerkingen van het 

vijfjarenplan. Het gezicht van de lachende boerin in het midden (deels de andere 

afbeeldingen overlappend) maakt het plaatje compleet: de hardwerkende boerin dient 

hier niet als een individuele uitbeelding, maar als universele Russische boerin, die 

gelukkig is in de Sovjet-Unie en er wel bij vaart. Rodchenko’s foto’s staan hier niet meer 

op zichzelf en zijn voorbeelden te noemen van fotoreportage, een concept waar 

Rodchenko zich vanaf 1929 mee bezig gaat houden. Voor Rodchenko betekende het 

begrip fotoreportage niet zozeer neutraliteit, maar wel een reeks of serie van foto’s die 

samen een beeld gaven van een bepaalde situatie.  

In 1928, wanneer Rodchenko zich zelf nog niet bezighield met het maken van 

fotoreportages, pleitte hij al voor deze manier van fotograferen. In zijn tekst ‘Against the 

Synthetic Portrait, for the Snapshot’ zette hij het ‘synthetische’ portret af tegen meerdere 

fotografische snapshots: ‘Crystallize man not by a single “synthetic”portrait, but by a 

whole lot of snapshots taken at different times and in different conditions’.101 Het lijkt 

een tegenstelling, dat Rodchenko ten tijde van de Octobergroep met de synthetische 

snapshot experimenteerde. Maar in zijn tekst uit 1928 sprak hij over het synthetische 

portret in de schilderkunst en niet in de fotografie. Daarnaast was het een logische gang 

van zaken, dat zijn experiment met de synthetische snapshot voortkwam uit de plaatsing 

van zijn foto’s in tijdschriften of posters. Omdat er meestal slechts één foto uit een reeks 

werd geplaatst, moest deze foto meer in zich verenigen dan alleen één aspect. Door de 

publicatie van één foto uit een serie, moest die ene foto proberen uit te drukken wat 

oorspronkelijk door middel van een serie werd uitgedrukt. 

                                                
100 Idem, p. 81. 

101 Idem, p. 251. 
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4.1.1   De aanleg van het Belomorkanaal 

In het kader van Rodchenko’s documentairefotografie wil ik een serie foto’s nader 

bekijken. Het gaat om de fotoreportage of het foto-essay, zoals er naar een serie foto’s 

in een tijdschrift, afgewisseld met een tekst van het verloop van gebeurtenissen, werd 

verwezen. Rodchenko maakte een foto-essay van het Belomorkanaal dat ten tijde van 

Stalin het Belomorsko-Baltijski Kanal imeni Stalina (het Witte Zee-Oostzeekanaal 

vernoemd naar Stalin) werd genoemd. Het kanaal dat op 2 augustus 1933 werd geopend 

verbindt de Witte Zee met de Oostzee bij Sint-Petersburg.102 De reportage werd gemaakt 

in opdracht van het tijdschrift SSSR na stroike (USSR in Construction), een blad dat 

diende als propaganda voor de Sovjet-Unie. Het tijdschrift stelde zich tot doel het tonen 

aan binnen- en buitenland van de enorme agrarische en industriële projecten in de 

Sovjet-Unie ten tijde van de twee vijfjarenplannen. Om deze reden werd het tijdschrift in 

verschillende talen gedrukt; naast het Russisch ook in het Engels, Frans en Duits. Later 

werd daar Spaans aan toegevoegd.  

Naast Rodchenko was de kunstenaar Lissitzky nauw betrokken bij het tijdschrift.  

Lissitzky heeft meerdere ontwerpen voor de omslag van het blad gemaakt en stelde het 

ook samen. In de eerste oplages van het blad kregen Rodchenko en Lissitzky veel 

vrijheid om de typografische layout te bepalen. Het socialistisch realisme, de vorm van 

realistische kunst die als doel had het regime te verheerlijken, was de richtlijn voor USSR 

in Construction. Maar, zo merkt Margolin op in The Struggle for Utopia, er bestonden op 

dat moment nog geen duidelijke richtlijnen met betrekking tot het toepassen van het 

socialistisch realisme op tijdschriftontwerp. Daarom kon Lissitzky ervoor kiezen om, 

samen met Rodchenko, de typografische lijn van de Russische avant-garde van begin 

jaren ’20 voort te zetten. De typografische middelen waren onder andere het gebruik van 

een groot lettertype, fotomontage, de gatefold techniek (een techniek om meer te 

kunnen afbeelden of waarop meer tekst geprint kan worden door een dubbele omslag) en 

sterke, felle kleuren.103 Enkele van deze middelen zijn gebruikt voor een ontwerp van 

Lissitzky van één van de omslagen uit 1932 [afb. 49]. De kleuren die werden gebruikt 

waren voornamelijk rood, zwart en wit, zowel door Lissitzky als Rodchenko gebruikt in 

eerdere typografische composities [afb. 50 en 51].  

Margolin noemt in The Struggle for Utopia de dubbele taak van Lissitzky en Rodchenko 

met betrekking tot de inhoud van hun werk voor USSR in Construction. Met deze dubbele 

taak doelt Margolin op de groeiende cultstatus van Stalin, die in het tijdschrift tot 

uitdrukking moest worden gebracht. Daarnaast was het de taak van Rodchenko en 

Lissitzky om de realiteit in de Sovjet-Unie op een positieve manier in het tijdschrift neer 

te zetten, terwijl de realiteit van het leven in de Sovjet-Unie niet altijd even rooskleurig 

                                                
102 Informatie Belomorkanaal ontleend aan: website Wikipedia < http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Zeekanaal> (3 juni 2010). 
103 Margolin 1997 (zie noot 16), pp. 169-172.
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was.104 Stalins invloed en macht was zo overheersend, dat Lissitzky en Rodchenko in hun 

werk voor het tijdschrift voldoende afbeeldingen en tekst aan Stalin moesten wijden. 

Stalin was het symbool van de communistische staat en de communistische samenleving 

en het blad werd geacht hun leider genoeg te eren. In werkelijkheid was de situatie heel 

anders. Tegenstanders van zijn regime werden regelmatig opgepakt. Daarnaast kwamen 

er duizenden Russen om door de dwangarbeid uitgevoerd in het belang van de staat.105 

Rodchenko was één van de eerste fotografen die geconfronteerd werd met deze realiteit 

vanwege zijn fotoreportage in de speciale editie van USSR in Construction over de bouw 

van het Belomorkanaal. Het is niet bekend in hoeverre Rodchenko op de hoogte was van 

de erbarmelijke omstandigheden en de vele doden onder de dwangarbeiders, al is het 

waarschijnlijk dat hij er iets van moet hebben gezien. Er kan worden aangenomen dat 

Rodchenko niet anders kon dan meegaan in de eisen die de Sovjet-Unie op dat moment 

stelde aan kunstenaars. Niet meewerken aan de verheerlijking van het regime zou 

betekenen dat hij geen opdrachten meer zou krijgen. Maar uit zijn eigen tekst en 

dagboeknotities blijkt dat hij ook grote bewondering had voor het project en wel degelijk 

vanuit zijn eigen overtuiging werkte. Zo schreef hij over zijn ervaringen bij de aanleg van 

het Belomorkanaal in 1936 in zijn tekst ‘Reconstructing the Artist’:  

 

‘And this will was able to raise such enthusiasm in people, the likes 

of which I hadn’t seen in Moscow. People where on fire, they 

sacrificed themselves, heroically overcoming all the difficulties. 

People whose life, it seemed, was over, showed that it began anew, 

full of extraordinary interest and struggle. They took gigantic cliffs 

and quicksand by storm. This was a war of man with untamed 

nature. Man came and conquered, conquered and reconstructed 

himself. He arrived downcast, penalized, and angry, and left with his 

head held proudly high, a medal on his chest, and a ticket to life. 

And life opened to him in all the beauty of genuinely heroic creative 

labour’.106 

 

Deze houding ten opzichte van het project en werk dat werd verricht, was 

ook datgene wat Rodchenko geacht werd vast te leggen in zijn foto’s voor 

USSR in Construction. Rodchenko deed dit door de werkende massa te 

fotograferen, zoals te zien op de foto uit 1933, waar de arbeiders aan de slag 

gaan onder het toeziend oog van een bewaker [afb. 52]. Door de incorporatie 

                                                
104 Idem, pp. 169-170. 
105 Ibidem. 

106 Rodchenko 2005 (zie noot 11), p. 298.
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van foto’s van de enorme sluisdeuren [afb. 53], dammen [afb. 54] of boten 

die door de sluizen heen voeren [afb. 55] benadrukte Rodchenko volgens 

Margolin datgene, wat de arbeiders bereikten voor het stalinistische regime 

en als overwinning van de mens op de natuur.107 Maar wat interessant is te 

zien in de verschillende foto’s die Rodchenko maakte voor dit foto-essay, zijn 

de verschillen in stijl. Naar Rodchenko’s eigen zeggen hebben deze foto’s niks 

te maken met zijn voormalige formalisme:  

 

‘I was bewildered, amazed. I was caught up in this enthusiasm. It 

was all familiar to me, everything fell into place. I forgot about all my 

creative disappointments. I took photographs simply, not thinking 

about formalism. (…) Things went this way with us: reject formalism 

and go work as best as you can.108  

 

Het ironische aan Rodchenko’s woorden is dat hem, ook in zijn foto-essay 

over het Belomorkanaal, formalisme werd verweten. Dit formalisme is onder 

andere te zien in zijn foto De bouw van de sluis uit 1933 [afb. 56] en in De 

dam uit datzelfde jaar [afb. 57]. Hierin gebruikt Rodchenko sterke, diagonale 

lijnen en een hoger standpunt en waar in De bouw van de sluis nog een 

werkende massa te zien is, wordt juist het individu benadrukt in de De dam. 

Vooral het gebruik van sterke diagonale lijnen en zeker de nadruk op het 

individu in plaats van de massa, ging op dat moment in tegen de richtlijnen 

van de staat.  

 

Margarita Tupitsyn ziet, in tegenstelling tot Margolin, ook in Rodchenko’s 

foto’s van verlaten dammen en sluizen zijn experimentele houding 

terugkomen.109 Ik denk, dat het één hier het ander niet hoeft uit te sluiten. 

Het regime mag dan tegen het gebruik van formalistische methodes zijn 

geweest, maar voor Rodchenko was dit een middel om uitdrukking te geven 

aan zijn gevoelens en de manier waarop hij zijn bewondering voor het 

Belomorkanaalproject kon uitdrukken. Hij toonde geen erbarmelijke 

omstandigheden, maar een massa die bezig is een nieuw project te realiseren 

en de enorme dammen en sluizen die in door het project zijn ontstaan. Zijn 

foto’s tonen waardering voor het project en daarmee voor de Sovjet-Unie, al 

is het niet bekend wat zijn gevoelens waren voor de manier waarop Stalin dit 

                                                
107 Margolin 1997 (zie noot 16), p. 187. 
108 Rodchenko 2005 (zie noot 11), pp. 298-299. 
109 Tupitsyn 1996 (zie noot 39), p. 137.
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in werkelijkheid probeerde te bereiken. De richtlijnen voor een socialistisch 

realistische fotografie waren niet altijd duidelijk, zoals Margolin opmerkt. 

Hierdoor werden waarschijnlijk enkele van Rodchenko’s Belormorkanaalfoto’s 

goedgekeurd als socialistisch realistische fotografie terwijl andere foto’s 

hevige kritiek kregen. 110 In fotografie en fotomontages die gemaakt werden 

in de jaren ’30 in opdracht van de staat, werden veel formalistische 

technieken uit de jaren ’20 nog steeds gebruikt. Dit verklaart waarom een 

foto als De geopende sluis van het Witte Zeekanaal uit 1933 [afb. 58] werd 

gezien als vastlegging van de triomf van het verrichte werk en uiteindelijk 

van het stalinistische regime en niet als formalistische fotografie. Maar de 

overeenkomsten met foto’s uit zijn puur formalistische oeuvre in perspectief 

en lijnwerking zijn overduidelijk [afb. 59 en 60]. 

 

4.2 Veranderingen in de fotomontage en de afbeelding van Stalin 

Na de fotoreportage van de bouw van het Belomorkanaal en de bijbehorende kritiek, 

kreeg Rodchenko minder staatsopdrachten toebedeeld. De vrijheid in de kusten werd, 

zeker vanaf halverwege de jaren ’30, steeds meer beperkt door het regime. In 1937 

werd het tweede vijfjarenplan voltooid en een jaar daarvoor, in 1936, werd er een 

speciale staatscommissie in het leven geroepen om alle culturele aangelegenheden te 

coördineren. De periode tussen 1932 en 1936 wordt om deze reden door Tupitsyn 

aangeduid als ‘the final stage of the Soviet photographic avant-garde’.111 Rodchenko 

werkte in die tijd alleen nog in opdracht van de staat en concentreerde zich in die periode 

voornamelijk op het vastleggen van staatsgebeurtenissen als parades en 

sportmanifestaties. 

Vanaf het einde van de jaren ’20 werd de fotomontage door Russische kunstenaars die in 

opdracht van de staat werkten voornamelijk gebruikt voor propagandistische doeleinden. 

Lissitzky, die ook voor USSR in Construction fotomontages maakte, zag de fotomontage 

vooral als een manier om ‘simultane collectieve receptie’ te laten plaatsvinden.112 Hij 

zocht naar monumentaliteit in formaat en in de dialectiek tussen fotografie en tekst met 

de film en het theater door een combinatie van fotomontages, foto’s, tekeningen, 

schilderingen en plattegronden, waarvan zijn ontwerpen voor de Internationale Pressa 

tentoonstelling in 1928 in Keulen een voorbeeld zijn [zie afb. 61]. Ook heroïsche 

emblemen en vaandels werden gebruikt om de status en eer van een thema te 

onderstrepen.113 Lissitzky geloofde in de kracht van de technologie en de media. Hierin 

kan hij vergeleken worden met Walter Benjamins overeenkomstige visie, maar, zo oppert 

                                                
110 Margolin 1997 (zie noot 16), pp. 189-190. 
111 Tupitsyn 1996 (zie noot 39), p. 127. 
112 Margolin 1997 (zie noot 16), p. 196. 
113 Ibidem. 
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Buchloh in zijn tekst From Factura to Factography uit 1984, in tegenstelling tot Benjamin, 

geloofde Lissitzky in de transformatie van het leven en de kunst, niet door technologische 

ontwikkeling, maar als ‘product van behoeftes en functies’.114 De fotomontage is hierin 

het product, waarvan de inhoud wordt bepaald door de behoefte en functie van en voor 

het publiek. De functie van de fotomontage is vervolgens het overbrengen van een 

propagandistische boodschap aan de communistische massa. Deze boodschap moest zo 

helder mogelijk worden overgebracht, zodat de boodschap van de montage zo duidelijk 

mogelijk overkwam. 

Gustav Klutsis, de grondlegger van de politieke fotomontage in de Sovjet-Unie, ziet net 

als Benjamin de fotografie als middel om uitdrukking te geven aan socialistische idealen, 

als het ultieme revolutionaire reproductiemedium.115 Deze opvatting legde voor 

Rodchenko de basis voor een door de politiek geïnspireerde fotomontagekunst. De 

afbeelding van Stalin speelde hierin een belangrijke rol. Zo blijft de rol van Stalin in de 

fotomontage van Klutsis in The Feasibility of Our Program Is Real People, It’s You and Me 

uit 1931 [afb. 62] gelijk aan die van de afgebeelde marcherende mijnwerkers. Margolin 

wijst in The Struggle for Utopia op de afbeelding van de leider, die de collectieve 

anonimiteit ondervangt op zowel visueel als verbaal niveau. De anonieme werkers 

hebben nu een concrete leider in hun midden en de slogans van het vijfjarenplan, die in 

vele fotomontages zijn gebruikt, zijn in deze fotomontage vervangen door een door 

Stalin ondertekende verklaring.116 De rol en vooral de status van Stalin wordt letterlijk en 

figuurlijk uitvergroot in Klutsis’s lithografie At the End of the Five-Year Plan 

Collectivization of the USSR Must Be Basically Over uit 1932 [afb. 63]. Hierin is Stalin te 

zien als een enorme figuur die boven de massa van arbeiders uitsteekt. Stalin is niet 

meer een gelijke, maar neemt de rol op zich als leider van de massa, degene die uitkijkt 

over de landbouwprojecten die hij in werking heeft gezet. De socialistische staat, en de 

rol die de uit arbeiders bestaande massa, speelde in de bouw daarvan, is naar de 

achtergrond verschoven.  

Klutsis kreeg volgens Tupitsyn de opdracht van het regime om, als vooraanstaande 

politiek agit-kunstenaar, de rol van Stalin in de Sovjetgeschiedenis te veranderen.117 Ook 

El Lissitzky en Rodchenko kregen te maken met de positie die Stalin geacht werd in te 

nemen in hun werk. Om de rol van Stalin in de Sovjetgeschiedenis te veranderen, moest 

het idee dat Lenin de enige ‘auteur’ van de Revolutie was, worden gewijzigd. Stalin 

moest ook deel worden van deze geschiedenis.118 Dit leidde tot een gezamenlijke 

afbeelding van de twee leiders, maar met een meer vooraanstaande rol voor Stalin.  

                                                
114 Buchloh 1984 (zie noot 22), p. 96. 

115 Tupitsyn 1996 (zie noot 39), p. 122. 
116 Idem, pp. 159-161. 
117 Idem, p. 165. 
118 Ibidem. 
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In Politburo uit 1935 [afb. 64] zien we de afbeelding van de twee leiders terug. Een 

standbeeld van Lenin is op de achtergrond te zien en op de voorgrond is een enorme 

statische foto van Stalin geplaatst. Stalin wordt geflankeerd door een rij van 

apparatchiks, politieke functionarissen, die een belangrijke rol speelden binnen de Partij. 

In de tweede afbeelding, Working People of the USSR Are Voting for Stalin’s Constitution 

uit 1936-1937 [afb. 65] wordt Stalin geëerd door een mensenmassa bestaande uit 

arbeiders uit verschillende regio’s van de Sovjet-Unie. Stalin staat op het podium waar 

hij zijn toespraak houdt en op de achtergrond is als een soort geestesverschijning een 

buste van Lenin te zien, in de rol van Stalins geestelijk vader. Tupitsyn wijst in The 

Soviet Photograph op de rol die Stalin in deze fotomontage vervult; niet die van werker, 

maar van leider van de massa.119 Gekeken naar het voorgaande is het duidelijk, dat ook 

de vorm van fotomontages volledig is aangepast aan de door het regime gestelde eisen 

met betrekking tot politieke propaganda. De fragmentarische afbeeldingen met een 

onderlinge dialectiek zijn vervangen door een monumentale een eenzijdige beeldvorm, 

waarin de leider Stalin de boventoon voerde. Als een mythische figuur stijgt hij boven de 

massa uit, dezelfde massa die in eerste instantie de Sovjet staat zou opbouwen en die de 

macht in handen zou krijgen.  

 

Rodchenko speelde na de kritiek op zijn werk voor de speciale uitgave van USSR in 

Construction, gewijd aan de bouw van het Belomorkanaal, een minder prominente rol in 

het maken van propagandamontages dan zijn collega-kunstenaars El Lissitzky en Gustav 

Klutsis. Alleen voor een speciale uitgave over Mayakovsky van USSR in Construction 

heeft Rodchenko in 1940 nog belangrijk werk geleverd in opdracht van de staat. Voor de 

montages, die hij samen met zijn vrouw maakte, gebruikte hij foto’s uit de fotoserie van 

Mayakovsky uit 1924 [afb. 30], maar deze foto’s werden op een geheel andere manier 

toegepast. Mayakovsky werd in dit nummer afgebeeld als patriot, als belangrijke 

aanhanger van het regime, maar Margolin wijst er echter op, dat Mayakovsky, hoewel 

aanhanger van de Bolsjewistische idealen, ook artistieke vrijheid hoog in zijn vaandel had 

staan.120 Hij was in dat opzicht niet de modelburger van de Sovjet-Unie, zoals hij in de 

fotomontage Read it. Envy me uit 1940 [afb. 66] werd afgebeeld. Daarnaast waren de 

foto’s die door Rodchenko in 1924 van Mayakovsky zijn gemaakt, een duidelijke reflectie 

van zijn sterke (en dus individuele) karakter en zijn persoonlijke band met Rodchenko. 

Maar dit individuele karakter in plaats van zijn universele positie als dichter van de 

Sovjet-Unie zou tegen de lijn van de Sovjetkunst in zijn gegaan. Ook in de bijgaande 

tekst, geschreven door Rodchenko en Stepanova, kon niet worden ingegaan op hun 

vriendschappelijke banden. Want hierdoor zou Mayakovsky’s eigen rol als avant-garde 

                                                
119 Idem, p. 170.

 
120 Margolin 1997 (zie noot 16), p. 208. 
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kunstenaar worden benadrukt.121 De foto uit 1924 werd ook nog eens geretoucheerd. Op 

de afbeelding in USSR in Construction is Moskou op de achtergrond te zien. 

Mayakovsky’s Russische nationaliteit en zijn inzet voor de Sovjet-Unie wordt door het 

enorme paspoort in zijn hand benadrukt. De oorspronkelijke achtergrond was een muur 

verdeeld in vlakken met daarvoor een staande Mayakovsky met enkele papieren in zijn 

hand. De retoucheringen zijn veelzeggend, omdat de oorspronkelijke achtergrond en de 

papieren in Mayakovsky’s hand verwijzen naar de avant-garde, naar vrijheid in de 

kunsten en individualiteit. In de afbeeldingen uit 1940 zijn al deze aspecten verdwenen 

en gaat het alleen om Mayakovsky als de grote Sovjet dichter, als aanhanger van het 

regime. 

 

4.3 Het gevecht ten einde 

Rodchenko, die zich tot het einde van de jaren ’30 voornamelijk bezighield met het 

fotograferen van sportevenementen en communistische parades [afb. 67 en 68], begon 

eind jaren ’30 opnieuw met tekenen en schilderen. Hoewel hij deze kunstvorm had 

afgezworen, keerde hij hier weer naar terug. Voor deze opmerkelijke keuze zijn 

meerdere verklaringen mogelijk. Eén reden waarom Rodchenko teruggreep op de 

schilderkunst, zou geweest kunnen zijn dat hij kunst wilde maken zonder bang te hoeven 

zijn voor negatieve aandacht en eventuele vervolging. Rodchenko was immers op de 

hoogte van de vervolging van meerdere van zijn vrienden en collega’s uit de 

kunstwereld. Rodchenko schreef in 1938: ‘Everyone is whispering. Everyone is afraid. It 

is nerve wrecking to know that everyone has friends who have been arrested. I do not 

know for what reason and where they are’.122  Daarnaast bestond de vrijheid om te 

experimenteren met fotografie en zich daarin uit te drukken zoals hij wilde, in de Sovjet-

Unie op dat moment niet meer. Door de kritiek die werd geuit op zijn staatsopdrachten, 

kreeg Rodchenko deze alleen nog in kleine oplage en ook daarin was zijn vrijheid 

beperkt. Zijn vroegere socialistische ideologie en het eerdere enthousiasme, zoals voor 

het Belomorkanaalproject, waren omgeslagen in desillusie. Zijn onvrede met de gang van 

zaken en de beperkingen dientengevolge voor zijn werk heeft Rodchenko veelvuldig in 

zijn dagboeknotities beschreven, zoals in het onderstaande fragment uit oktober 1947: 

 

‘We’re not doing any work for the 800th anniversary (van Moskou). 

Soon it will be the thirtieth anniversary of Soviet Power, and again, 

nothing. It keeps getting worse and more boring to live. Everything’s 

expensive, and there’s no money, no work. Varva is gloomy from 

unemployment. I from boredom. There’s only one thing left – to pray 

                                                
121 Idem, p. 211. 
122 Citaat van Rodchenko in Lavrentiev, Rakursy Rodchenko, p. 183, in: Tupitsyn 1996 (zie noot 39), p. 172.
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to God! That’s what we’ve come to. We’ve begun praying…We, leftist 

artists…’.123 

 

Daarnaast hadden Rodchenko en zijn gezin weinig geld, vanwege de weinige 

staatsopdrachten die hij nog kreeg toegewezen. Door hoge materiaalkosten van 

fotografisch materiaal en de schaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog tot het begin van 

de jaren ’50, zal fotograferen voor Rodchenko moeilijker zijn geweest. Ook zijn 

gezondheid liet hem na de oorlog in de steek. Om die reden was hij meer aan huis 

gebonden. Daar had hij wel een ontwikkelstudio, maar het was moeilijk om de straat op 

te gaan en te fotograferen. Teken- en schildermateriaal waren goedkoper, minder 

schaars en hij hoefde zijn huis niet uit om het te maken. 

 

In Rodchenko’s tekeningen en schilderijen komt als voornaamste onderwerp het circus 

terug [afb. 69]. In de jaren ’40 maakte hij enkele abstracte composities in kleur [afb. 

70], waarover Khan-Magomedov in Rodchenko opmerkt dat ze: ‘(…) totally lacking in the 

ideological references or aims that were characteristic of his experimental work in the 

second and third decade of the century’.124 Rodchenko’s werk vanaf de jaren ’30 straalt 

levenslust uit en een ongedwongenheid in vorm en inhoud, maar is niet te vergelijken 

met welk eerder werk dan ook. Waarom dit werk zo afwijkt van de rest van zijn gehele 

oeuvre is onbekend. Het is heel opmerkelijk dat, van iedereen die Rodchenko heeft 

bestudeerd in de literatuur die tot mijn beschikking stond, alleen Khan-Magomedov rept 

over Rodchenko’s terugkeer naar de schilderkunst. Hij geeft als mogelijke verklaring dat 

Rodchenko’s werken alleen voor zichzelf gemaakt waren en niet voor anderen. Hij 

mengde zich niet meer in debatten over kunst en leidde een teruggetrokken leven. Khan-

Magomedov ziet in zijn latere werken invloeden van kunstenaars uit het begin van de 20e 

eeuw en uit de periode dat Rodchenko de schilderkunst had afgezworen. Hij zegt 

hierover: ‘Rodchenko the Constructivist started to paint like those artists he had once 

criticized for the lack of “construction” in their work’.125 Misschien wilde Rodchenko de 

verloren tijd inhalen, de tijd die hij had gevuld met fotografie. Rodchenko heeft hierover 

helaas nooit iets gezegd in zijn dagboeknotities of autobiografie, dus met zekerheid zal 

hierover niets kunnen worden gezegd. Alleen blijkt zijn liefde voor de afgezworen 

schilderkunst toch nooit helemaal te zijn weggeweest. 

 

 

 

                                                
123 Rodchenko 2005 (zie noot 11), pp. 407-408. 
124 Khan-Magomedov 1986 (zie noot 9), p.278. 
125 Idem, p. 281. 



 59 

5.  Conclusie 

In dit onderzoek heb ik geprobeerd aan te tonen welke rol de fotografie heeft gespeeld in 

het leven en werk van Aleksandr Rodchenko. Daarbij heb ik gekozen voor een 

chronologisch verloop van mijn scriptie (enige overlapping is onvermijdelijk), omdat 

hierdoor de ontwikkeling van Rodchenko’s werk evenals zijn levensloop op de meest 

overzichtelijke en daardoor meest begrijpelijke manier zijn beschreven.  

 

Rodchenko begon zijn carrière met de schilderkunst. Hij werd beïnvloed door de 

kunstenaar Vladimir Tatlin en door het suprematisme van Kazimir Malevich. Maar 

Rodchenko was op zoek naar een vorm van kunst waarin hij verder kon experimenteren 

en die paste bij zijn socialistische overtuiging. Dit vond hij in het constructivisme, waarin 

de kunstenaar de rol aannam van constructeur. Hij zwoer de schilderkunst af en legde 

zich toe op de toegepaste kunsten zoals driedimensionale constructies, meubelontwerp 

en grafisch werk.  

De constructivisten geloofde in een kunst die niet langer werd gecreëerd, maar die werd 

geproduceerd door middel van industriële materialen en technieken om zo 

kunstproducten te ontwikkelen in een nieuwe technologische maatschappij. Deze 

overtuiging week af van de praktijk; het bleek niet mogelijk om deze filosofie over te 

brengen naar de fabriek. Doordat Rodchenko altijd op zoek was naar iets nieuws, bleef 

het experiment de concretisering waarnaar hij op zoek was, in de weg staan.  

In zijn grafische werk ging Rodchenko rond 1919 uitgeknipte afbeeldingen uit 

tijdschriften gebruiken. Zo ontstonden zijn eerste fotocollages- en montages, waarin hij 

formele methodes combineerde met zijn sociaal-politieke overtuigingen. Door het gebruik 

van afbeeldingen van andere fotografen, kwam Rodchenko tot het idee om ook zelf te 

gaan fotograferen. De fotografie was het medium van de moderne tijd, ontwikkeld met 

behulp van moderne technologie die door reproductie op eenvoudige manier een enorm 

publiek kon bereiken. Fotomontage werd door de combinatie van deze eigenschappen 

dan ook al snel door de staat aangewend om te functioneren als Agitprop, als middel 

voor politieke propaganda.  

Fotografie bleek voor Rodchenko veel meer dan propagandamiddel alleen. Door de 

technologische ontwikkelingen werkte de camera sneller en was hij makkelijker 

hanteerbaar. Voor Rodchenko was dit medium de manier om de wereld op een nieuwe 

manier te tonen. Daarom experimenteerde hij met camerahoeken, ontwikkelde hij 

nieuwe perspectieven, fotografeerde hij in extreme close-up en benadrukte hij de 

(diagonale) lijnen in zijn foto’s. Rodchenko’s fotografische visie om de nieuwe 

socialistische maatschappij te fotograferen op een manier die daarbij paste, werd door 

critici niet begrepen. Zij zagen Rodchenko’s werk als een voortzetting van zijn eerdere 

formele experimenten. Deze kritiek was niet ongegrond, maar in Rodchenko’s ogen kon 
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zijn liefde voor het formele experiment wèl gepaard gaan met zijn socialistische 

overtuiging. Door de kracht waarmee Rodchenko’s werk in staat bleek een boodschap 

over te brengen, kreeg hij, ondanks de kritieken, toch staatsopdrachten toegewezen. 

 

Rodchenko werd in de loop van de jaren ’30 steeds meer in zijn artistieke vrijheid 

beperkt. Toch blijkt uit zijn dagboeknotities, dat Rodchenko tot het einde van zijn leven 

achter de socialistische idealen van de Stalins Sovjet-Unie stond. Enkele twijfels over het 

regime, voornamelijk over de onvrijheid van kunstenaars ten tijde van Stalin, zijn wel te 

lezen. Bijvoorbeeld in een dagboeknotitie van 14 maart 1943:  

 

‘How can Stalin not understand that if [Aleksandr] Gerasimov and 

Lebedev-Kumach are needed, then Shostakovich, Mayakovsky, and 

others are needed. Why hold art that brutally – when will it be 

freer?’126  

 

Rodchenko zet de twee eerstgenoemde socialistisch-realistische kunstenaars tegenover 

de componist Shostakovich (1906-1975) en de dichter Mayakovsky, die beide een grote 

waarde hechtte aan vrijheid der kunsten. Maar Rodchenko schrijft niet in zijn dagboeken 

over de verschrikkingen die hij moet hebben gezien tijdens zijn verblijf bij de aanleg van 

het Belomorkanaal. Het is heel goed mogelijk dat Rodchenko oprechte bewondering had 

voor de opbouw van de Sovjet-Unie en de aanleg van het kanaal, maar of hij het 

daadwerkelijk eens was met de manier waarop dit gebeurde is onduidelijk.  

Het gebruik van diagonalen, perspectieven en close-ups is terug te vinden in 

Rodchenko’s foto’s van de aanleg van het Belomorkanaal. Deze waren een bron van 

kritiek en gingen in tegen de officiële richtlijnen van de staat. Daarentegen zijn zij 

tegelijkertijd ook het bewijs dat hij zijn liefde voor het experiment in de fotografie nooit 

heeft opgegeven. Een gevolg van deze kritiek was, dat Rodchenko alleen nog kleine 

staatsopdrachten kreeg, waar hij financieel moeilijk van kon rondkomen.  

In de laatste periode van zijn leven, vanaf het einde van de jaren ’30, fotografeerde 

Rodchenko bijna niet meer. Hij heeft nog enkele foto’s gemaakt van balletvoorstellingen 

en circusartiesten tot en met 1940, zoals te zien is op The ballet Unnecessary Caution uit 

1937 en An acrobat uit 1940 [afb 71 en 72]. Door gebrek aan fotografisch materiaal, de 

beperkingen van de artistieke vrijheid in de Sovjet-Unie onder Stalin en het feit, dat 

Rodchenko grotendeels in armoede leefde door de weinige opdrachten die hij kreeg, 

keerde hij terug naar de teken- en schilderkunst; een vorm van kunst die hij in 1921 had 

afgezworen. Deze vormen van kunst waren goedkoper dan het materiaal dat nodig was 

                                                
126 Lavrentiev 2005 (zie noot 11), p. 355. 



 61 

voor de fotografie. Daarnaast was het tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de periode 

daarna makkelijker te verkrijgen in de Sovjet-Unie. 

Zijn onderwerpen waren vrolijk en kleurig; vaak schilderde hij het circus. Hij nam geen 

deel meer aan debatten over de kunst en publiceerde geen artikelen meer. De keuze van 

Rodchenko’s onderwerpen is te relateren aan de grenzen die door het regime werden 

gesteld aan zijn creatieve uitingen.  

 

Mogelijk hebben de censuur, de verdwijningen van medekunstenaars en vrienden uit de 

kunstwereld ten tijde van het regime van Stalin en de angst die zich van hem meester 

zal hebben gemaakt dit lot ook te moeten ondergaan, ertoe bijgedragen dat Rodchenko 

vanaf het einde van de jaren ‘30 alle mogelijke controversiële onderwerpen heeft willen 

ontwijken. Uit zijn dagboeknotities blijkt, dat hij door de slechte economische 

omstandigheden waarin hij ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en in de jaren daarna 

leefde, door middel van zijn vrolijke onderwerpen probeerde te ontsnappen aan de 

ellende van het dagelijks leven.  

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog leefde Rodchenko gescheiden van zijn vrouw en 

dochtertje, die op het platteland veiliger waren dan in Moskou. Na de oorlog ging zijn 

gezondheid sterk achteruit. Door zijn slechte fysieke conditie was hij aan huis gebonden 

en vaak alleen. Hierdoor voelde hij zich van de buitenwereld afgesloten. Buitenshuis 

fotograferen kon hij niet meer, waardoor hij zich moest beperken tot schilderen en 

tekenen. Uiteindelijk stierf Rodchenko in 1956 aan leukemie. 

 

Zowel Rodchenko’s fotomontages als zijn documentairefotografie zijn zeer bepalend 

geweest in zijn oeuvre. Veel van zijn fotografisch werk is ontstaan in opdracht van het 

communistische regime. Dit neemt niet weg dat Rodchenko’s meest vernieuwende 

fotografie is voortgekomen uit zijn liefde voor het experiment met formele elementen. 

Zijn eigen socialistische overtuiging heeft ervoor gezorgd, dat hij op een nieuwe manier 

deze maatschappij wilde tonen. Dit deed hij door middel van de fotografie. Door de 

kritieken die hij kreeg en de invloed van het regime, dat een steeds strakke grip kreeg op 

de ontwikkelingen in de kunstwereld, was Rodchenko niet meer vrij om zijn formele 

experimenten voort te zetten in de socialistische maatschappij waarvan hij juist altijd een 

groot voorstander was. Deze desillusie, gepaard met praktische omstandigheden, zullen 

zijn terugkeer naar de schilderkunst hebben veroorzaakt. De reden dat hij zich met deze 

terugkeer ook terug heeft getrokken uit de kunstwereld, waar hij voorheen als 

kunstenaar, docent en criticus actief aan deel had genomen, is mogelijk een reflectie van 

deze desillusie als socialistisch kunstenaar. 
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Lijst van afbeeldingen 

 
Van een groot deel van Rodchenko’s werk heb ik niet kunnen achterhalen in welke 
collecties het zich bevindt. De meeste werken staan afgebeeld in de literatuur en daarin 
wordt vaak geen vermelding van de collectie gemaakt. Mogelijk hangt dit samen met het 
feit, dat vele van Rodchenko’s werken zich bevinden in onbekende privécollecties. 
Daarnaast zijn meerdere van zijn werken afgedrukt in tijdschriften, waarvan de 
originelen of de negatieven niet bewaard gebleven zijn. 

 
Afb. 1 Aleksandr Rodchenko, Vrouw, 1913, tekening, afmetingen en collectie 

onbekend 
 
Afb. 2 Aleksandr Rodchenko, Vrouw in kimono, 1913, tekening, afmetingen en 

collectie onbekend 
 
Afb. 3 Aleksandr Rodchenko, Abstracte Compositie, 1915, materiaal en 

afmetingen onbekend 
 
Afb. 4 Aleksandr Rodchenko, Abstract Painting, 1918, materiaal, afmetingen en 

collectie onbekend 
 
Afb. 5   Aleksandr Rodchenko, Geometrische Compositie, 1918, materiaal, 

afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 6 Aleksandr Rodchenko, Line and Compass Drawing, 1915, pen en inkt op 

papier, 25.5 x 20.5 cm, collectie onbekend 
 
Afb. 7 Aleksandr Rodchenko, ontwerpen voor lampen Café Pittoresque, 1917, 

afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 8 Aleksandr Rodchenko, modellamp Café Pittoresque, 1917, gebogen tin, 

afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 9 Aleksandr Rodchenko, Oval Hanging Construction no. 12, 1921,  

hout, aluminiumverf en draad, 61 x 83.7 x 47 cm, collectie Museum of 
Modern Art New York 
 

Afb. 10 Aleksandr Rodchenko, ontwerp voor een krantenkiosk, 1919, papier, 
oostindische inkt, 51 x 35 cm, collectie onbekend 

 
Afb. 11 Aleksandr Rodchenko, omslag van collectie verzen Years, Krasnaya, 1923, 

afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 12 Aleksandr Rodchenko, Collage, 1919, papier en lijm, 27.5 x 17.5 cm, 

collectie onbekend 
 
Afb. 13 Aleksandr Rodchenko, Danger, 1922, paper en lijm (collage), 27 x 17.5 

cm, collectie onbekend 
 
Afb. 14 Aleksandr Rodchenko, Volte-face: Now is the Time, fotocollage in Kino-fot 

1922 nr. 1, collectie Soviet Photo (archief), Moskou 
 
Afb. 15 Aleksandr Rodchenko, Psychology, fotocollage in Kino-fot 1922 nr. 3, 

afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 16  Aleksandr Rodchenko, fotomontage titelblad ter illustratie van Vladimir 

Mayakovsky’s gedicht Pro Eto, 1923, afmetingen en collectie onbekend 
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Afb. 17 Aleksandr Rodchenko, fotomontage (1) ter illustratie van Vladimir 
Mayakovsky’s gedicht Pro Eto, 1923, afmetingen en collectie onbekend 

 
Afb. 18 Aleksandr Rodchenko, fotomontage (2) ter illustratie van Vladimir 

Mayakovsky’s gedicht Pro Eto, 1923, afmetingen en collectie onbekend 
Afb. 19 Aleksandr Rodchenko, fotomontage (3) ter illustratie van Vladimir 

Mayakovsky’s gedicht Pro Eto, 1923, afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 20  Aleksandr Rodchenko, fotomontage (4) ter illustratie van Vladimir 

Mayakovsky’s gedicht Pro Eto, 1923, afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 21 Aleksandr Rodchenko, fotomontage (5) ter illustratie van Vladimir 

Mayakovsky’s gedicht Pro Eto, 1923, afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 22 Aleksandr Rodchenko, fotomontage (6) ter illustratie van Vladimir 

Mayakovsky’s gedicht Pro Eto, 1923, afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 23 Aleksandr Rodchenko, fotomontage (7) ter illustratie van Vladimir 

Mayakovsky’s gedicht Pro Eto, 1923, afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 24 Aleksandr Rodchenko, fotomontage (8) ter illustratie van Vladimir 

Mayakovsky’s gedicht Pro Eto, 1923, afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 25  Aleksandr Rodchenko, Geschiedenis van de Sovjet Communistische Partij 

op Posters, 1925-1926, lithografie, 30 x 21 cm, collectie onbekend 
 
Afb. 26 Aleksandr Rodchenko, Geschiedenis van de Sovjet Communistische Partij 

op Posters, 1925-1926, lithografie, 30 x 21 cm, collectie onbekend 
 
Afb. 27 Aleksandr Rodchenko, Geschiedenis van de Sovjet Communistische Partij 

op Posters, 1925-1926, lithografie, 30 x 21 cm, collectie onbekend 
 
Afb. 28 Aleksandr Rodchenko, Geschiedenis van de Sovjet Communistische Partij 

op Posters, 1925-1926, lithografie, 30 x 21 cm, collectie onbekend 
 
Afb. 29 Alfred Stieglitz, Winter – Fifth Avenue, New York, 1893, foto, 22.0 x 15.4 

cm, collectie Museum of Modern Art New York 
 
Afb. 30 Aleksandr Rodchenko, Portret van Mayakovsky, 1924, foto,  

 Afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 31 Aleksandr Rodchenko, Portret van Mayakovsky, 1924, foto,  

afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 32 Aleksandr Rodchenko, Portret van Lily Brik, 1924, foto,  

afmetingen en collectie onbekend 
 

Afb. 33 Aleksandr Rodchenko, Vrouw met Leica, 1934, foto, afmetingen en collectie 
onbekend 

 
Afb. 34 Aleksandr Rodchenko, The Theatre Square, 1932, foto,  

afmetingen onbekend 
 
Afb. 35 Aleksandr Rodchenko, Staircase, uit de serie Myasnitskaya street, 1925, 

foto, 4.5 x 6 cm 
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Afb. 36 Aleksandr Rodchenko, Apartment on Myasnitskaya street, 1925, foto, 
afmetingen onbekend 

 
Afb. 37 Aleksandr Rodchenko, Apartment on Myasnitskaya street, 1925, foto, 

afmetingen onbekend 
 
Afb. 38 Aleksandr Rodchenko, Pionier, 1926, foto, afmetingen/collectie onbekend 
 
Afb. 39 Aleksandr Rodchenko, Pushkin Plein, 1932, foto, afmetingen onbekend 
 
Afb. 40 Laszlo Moholy-Nagy, Balkons, 1926, foto, afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 41 Laszlo Moholy-Nagy, Im Sand, jaartal onbekend, foto, afmetingen en 

collectie onbekend 
 
Afb. 42 Laszlo Moholy-Nagy, Gramofonplatte, jaartal onbekend, foto, afmetingen 

en collectie onbekend 
   
Afb. 43 Laszlo Moholy-Nagy, Twee slapende naakten, 1927-29, foto, afmetingen en 

collectie onbekend 
 
Afb. 44 Edward Weston, Nude, 1923, foto, 20.3 x 25.4 cm, collectie Cole Weston 

(negatief) 
 
Afb. 45 Laszlo Moholy-Nagy, Slapende Lucia, 1925, foto, afmetingen en collectie 

onbekend 
 
Afb. 46 Aleksandr Rodchenko, Paving Streets: Leningradskoe Highway, 1929, foto, 

afmetingen onbekend, collectie Soviet Photo Moscow 
 
Afb. 47 Aleksandr Rodchenko, Electrofactory, 1929, afmetingen onbekend, collectie 

Helix Art Center, San Diego 
 
Afb. 48 Aleksandr Rodchenko en Boris Ignatovoch, Harvest Sequence, 1929, 

afmetingen onbekend, collectie Helix Art Center, San Diego 
 
Afb. 49 El Lissitzky, omslag van USSR in Construction, 1932, collectie onbekend 
 
Afb. 50 El Lissitzky, About Two Squares, 1922, papier (omslag van boek), collectie 

onbekend 
 
Afb. 51 Aleksandr Rodchenko, omslag van dichtbundel van Mayakovsky, 1927, 

collectie onbekend 
 
Afb. 52 Aleksandr Rodchenko, zonder titel, 1933, gepubliceerd in USSR in 

Construction no. 12, collectie onbekend 
 
Afb. 53 Aleksandr Rodchenko, De sluisdeur, 1933, gepubliceerd in USSR in 

Construction no. 12, collectie onbekend 
 
Afb. 54 Aleksandr Rodchenko, Mighty dams sprang up where the land had formerly 

been forest, 1933, gepubliceerd in USSR in Construction no. 12, collectie 
onbekend 

 
Afb. 55  Aleksandr Rodchenko, Vaart door de sluis, 1933, gepubliceerd in USSR in 

Construction no. 12, collectie onbekend 
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Afb. 56 Aleksandr Rodchenko, Bij de bouw van de sluis, 1933, gepubliceerd in 
USSR in Construction no. 12, collectie onbekend 

Afb. 57 Aleksandr Rodchenko, De dam, 1933, gepubliceerd in USSR in Construction 
no. 12, collectie onbekend 

 
Afb. 58 Aleksandr Rodchenko, De geopende sluis van het Witte Zeekanaal, 1933, 

gepubliceerd in USSR in Construction no. 12, collectie onbekend 
Afb. 59 Aleksandr Rodchenko, Zendmast, 1929, afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 60 Aleksandr Rodchenko, Elektroleidingsmast, 1927, afmetingen en collectie 

onbekend 
 
Afb. 61 El Lissitzky, overzicht Internationale Pressa tentoonstelling Keulen, 1928 
 
Afb. 62 Gustav Klutsis, The Feasibility of Our Program Is Real People, It’s You and 

Me, 1931, fotomontage, 28.5 x 20.3 cm, privé collectie 
 
Afb. 63 Gustav Klutsis, At the End of the Five-Year Plan Collectivization of the 

USSR Must Be Basically Over, 1932, lithografie, afmetingen en collectie 
onbekend  

 
Afb. 64 Gustav Klutsis, Politburo, 1935, fotomontage, 40 x 58 cm, privé collectie 
 
Afb. 65 Gustav Klutsis, Working People of the USSR Are Voting for Stalin’s 

Constitution, 1936-1937, fotomontage, 11.7 x 34.1 cm, privé collectie 
 
Afb. 66 Aleksandr Rodchenko, Read it. Envy me, 1940, fotomontage gepubliceerd 

in USSR in Construction no. 12, collectie onbekend 
 
Afb. 67 Aleksandr Rodchenko, A Jump into Water, 1934, foto, afmetingen 

onbekend, collectie Soviet Photo Moscow 
 
Afb. 68 Aleksandr Rodchenko, Wheel, Red Square, 1938, foto, afmetingen 

onbekend, collectie Soviet Photo Moscow 
 
Afb. 69 Aleksandr Rodchenko, The circus: entrée, 1935, olieverf op board, 44 x 60 

cm, collectie onbekend 
 
Afb. 70 Aleksandr Rodchenko, Decorative composition, 1944, papier, indische inkt, 

gouache, 26.5 x 24 cm, collectie onbekend 
 
Afb. 71  Aleksandr Rodchenko, The ballet Unnecessary Caution, 1937, foto, 

afmetingen en collectie onbekend 
 
Afb. 72 Aleksandr Rodchenko, An acrobat, 1940, foto, gepubliceerd in Alexander 

Rodchenko, Moscow 1968, afmetingen en collectie onbekend 
 

 

 

 

 


