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Bezoekersgids

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
vieren het tienjarige bestaan van het Magritte Museum
met de tentoonstelling Dalí X Magritte. Een honderdtal
werken schetsen een beeld van de wereld van Salvador
Dalí en knopen een gesprek aan met het oeuvre van
René Magritte. Bij beide kunstenaars is het surrealisme
verankerd in een zoektocht waarin de vraag naar de
mogelijkheid om iets uit te beelden centraal staat.
Midden jaren 1920 vond Dalí als vanzelfsprekend
aansluiting bij het opkomende surrealisme. In zijn
oeuvre, dat het midden hield tussen fantasie en
romantische fantastiek, verkende hij de kronkels van een
innerlijk denken dat openstond voor de verrassingen van
het onbewuste.
Op aanraden van Joan Miró vestigde hij zich in
Parijs. Daar bouwde hij een oeuvre uit dat de figuratieve
representatie van de werkelijkheid in vraag stelde. In
zijn mentale landschappen worden menselijke figuren en
dingen uiteen gehaald en terug samengevoegd, volgens
een proces verwant aan de hallucinatie. Zo ontwikkelde
hij vanaf 1929 een eigen stijl.
In de zomer van dat jaar reisden Magritte, vergezeld
door zijn vrouw, Paul Éluard en Gala naar Cadaqués om
er Dalí te bezoeken. Het werd een beslissende zomer.
Gala verliet haar man voor Dalí en Magritte besefte,
door de kennismaking met het oeuvre van Dalí, dat het
probleem van de representatie de kern vormde van zijn
artistieke zoektocht. Niet dat hij de werkelijkheid nu
naar de hallucinatie liet afdrijven, nee, hij kon nu beter
de werkelijkheid als taalfeit deconstrueren.
Stilaan kon hij de psychoanalytische last—die allicht
te maken had met de zelfmoord van zijn moeder—
loslaten, om dieper in te gaan op wat ‘afbeelden’ is.
Zijn vragen over de alledaagsheid van dingen, spoorden
met sommige ideeën van Dalí. Omgekeerd nam deze
laatste van hem visuele ‘trouvailles’ zoals brandende
voorwerpen over. Het oeuvre van Dalí en dat van
Magritte zijn niet van dezelfde aard, maar getuigen van
een verwantschap dat bepalend is voor het figuratieve
deel van het surrealisme tijdens het interbellum.

Michel Draguet
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René Magritte (1898-1967)
Magritte was zeventien jaar toen hij
vanuit zijn geboortestreek Henegouwen
naar Brussel verhuisde om er te studeren
aan de Academie voor Schone Kunsten.
Hij proefde van het futurisme en het
kubisme, wendde zich vervolgens tot het
dadaïsme en in 1926 tot het surrealisme.
Voor die omslag was het zien van een
reproductie van Giorgio De Chirico’s
Liefdeszang van doorslaggevend
belang. Hij hield op met zoeken naar
de juiste vorm, concentreerde zich
op het onderwerp en koos voor een
zorgvuldige afwerking om het surreële
in een illusie van normaliteit te hullen.
Daarmee nam hij afstand van het
automatisme dat werd aangeprezen
door André Breton, die aanvankelijk
wars was van elke verwijzing naar de
werkelijkheid. Magritte ging methodisch
en doordacht te werk. Hij kon zich die
vrijheid veroorloven, omdat hij ver
van Parijs woonde. Zijn relatie met
die stad heeft altijd moeilijk gelegen.
Magritte was bijna vijftig jaar toen hij
er zijn eerste solotentoonstelling kreeg.
Gelukkig waren er in de Verenigde
Staten in dezelfde periode veel nieuwe
verzamelaars die zijn kunst omarmden.
Eindelijk werd faam zijn deel.
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René Magritte, 1930,
Foto van Man Ray

Salvador Dalí, 1929,
Foto van Man Ray

Salvador Dalí (1904-1989)
Dalí, geboren in 1904 in Figueras,
schilderde al vanaf zijn zesde levensjaar
impressionistische schilderijen. Later,
aan de Academie voor Schone Kunsten
in Madrid, proefde hij van alle mogelijke
‘ismen’. In 1927 begon zich een eigen stijl
af te tekenen en in 1929 introduceerde
Joan Miró hem bij de surrealisten in
Parijs. Zo kwam hij in contact met
René Magritte. Bij het zien van diens
werk, besefte hij dat surrealisme niet
noodzakelijk automatisme impliceert.
Ook hij wilde immers zijn bizarre
dromen zo precies en realistisch mogelijk
weergeven, zij het om andere redenen dan
Magritte: hij onderschreef De Chirico’s
‘ritorno al mestiere’. Dalí, die ernaar
streefde om de moderne kunst te redden
van chaos en luiheid, koesterde een grote
bewondering voor de oude meesters. 1929
is ook het jaar waarin hij zijn paranoïdekritische methode ontwikkelde—de
verkenning van het onderbewuste door
analyse van de beelden die wij in vormen
projecteren. Toen hij in 1940 met Gala
naar de Verenigde Staten trok, was hij
al een bekend kunstenaar. Zijn roem
en rijkdom namen hand over hand toe,
wat André Breton inspireerde tot de
spotnaam ‘Avida Dollars’, een anagram
van ‘Salvador Dalí’.
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Dreigend
weer
Dreigend weer
belichaamt de
ontmoeting tussen
Dalí en Magritte. In
augustus 1929 huurden
Camille Goemans,
René Magritte en
hun echtgenotes
een appartement in
Cadaqués, waar ze
waren uitgenodigd
door de 25-jarige Dalí.
Kort na hun aankomst
kwamen Paul en Gala
Eluard, Luis Buñuel
en waarschijnlijk Joan
Miró ook naar het
Catalaanse dorpje.
Dreigend weer, het
enige doek waarvan
met zekerheid kan
worden gezegd
dat Magritte het
daar schilderde, is
doordrongen van
een nieuw soort
licht, het licht van de
Middellandse Zee. Op
de goed herkenbare
lokale rotskust valt niet
het minste leven te
bespeuren.

Als gestolde wolken zweven drie
monumentale vale objecten in een
immense blauwe lucht. Waarschijnlijk
zag Magritte in Dalí’s atelier werken
zoals Het lugubere spel, waarin vormen
worden omgevormd tot iets anders. De
hallucinatoire beelden van Dalí moeten
bij hem echter wijken voor de pluizige
consistentie van wolken. De combinatie
van een vrouwentorso en een tuba met
een stoel lijkt louter toeval. Magritte
doet deze objecten uit zijn repertoire zo
echt mogelijk lijken en toch schijnen ze
afwezig te zijn.
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poëtische
360°-ervaring
Cloud Room

De Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België nodigen u uit tot
een poëtische 360°-ervaring aan de hand
van Dreigend weer, een werk dat zich
nu in de National Galleries of Scotland
bevindt.

René Magritte, Dreigend weer, 1929

Deel uw ensceneringen!
#expodalimagritte @FineArtsBelgium
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oog avant-garde
Dalí en Magritte
begonnen hun carrière
bij de avant-garde,
waar ze zich veeleer
konden vinden op
het vlak van sociale
stellingnames dan op dat
van de vormvraag (in het
interbellum overheerste
de abstractie).
Omdat het werk van
Dalí et Magritte om
representatie draait,
krijgt het oog bij hen
een centrale plaats—
een vitale rol in Un chien
andalou, een overdreven
grote plaats in De
metselaarsvrouw. De
werkelijheid krijgt haar
bestaan door het prisma
van het oog, waaraan
figuren en objecten
en bedriegelijke
objectiviteit ontlenen.
Dat bedrog is eigen aan
de taal, zoals Magritte
zal aantonen. Voor
Dalí biedt het oog
een steriele evidentie,
waarmee de geest,
geleid door zijn driften,
de werkelijkheid
ontmantelt. Terwijl
de blik bij de een
een werktuig voor
deconstructie is,
is hij bij de andere
de drijfkracht voor
hallucinaties.

Magritte stelt dit werk op een rond
paneel voor als een geschilderd object.
‘Het object’ was in die tijd bij de
surrealisten erg in trek. Dalí schilderde
toen bijvoorbeeld zijn Kreefttelefoon.
Magrittes ronde schilderij zit in een
kastje dat je aan de muur kunt hangen
of horizontaal ergens kunt neerzetten.
Dat de cirkel niet direct op de bodem
is geplakt, verstoort de voyeuristische
indruk van een oog dat je door een
sleutelgat begluurt. De slagschaduw van
de schijf benadrukt haar materialiteit.
Het was niet de eerste keer dat Magritte
een lichaamsdeel isoleerde. Het
omschreven element wordt er vreemder
door. Kijk je een tijdlang naar dit oog
dat jou aankijkt, dan ga je misschien een
vollemaans cyclopenoog zien.
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René Magritte,
Geschilderd object: oog,
1936 ou 1937

Luis Buñuel, Un Chien
andalou, 1929

Het vertrekpunt van dit meesterwerk
van de avant-garde waren twee
dromen, respectievelijk uitgewerkt
door Luis Buñuel (het scheermes) en
door Salvador Dalí (de handpalm met
mieren). Een van de opmerkelijkste
scènes is de close-up van een oog
—van een rund—waarin met een
scheermes een snee wordt gemaakt,
zodat het oogvocht eruit vloeit. De
film bestaat uit beelden die, zoals het
Surrealistisch manifest voorschreef, vrij
en automatisch, zonder enige controle
van de rede, geassocieerd worden. Het
scenario is snel geschreven, zoals een
cadavre exquis. Gevolg: een discontinu
en uitdagend verhaal—een schande,
vond men bij de première, maar deze
‘oproep tot moord’, zoals Buñuel
het werk graag noemde, is daarna
uitgegroeid tot een filmklassieker.
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portretten
dingen
Portretten waren
in het begin van
Dalí’s en Magrittes
carrière uitgelezen
contactpunten met
de in twijfel getrokken
werkelijkheid. Bij Dalí
tekenen de psychologie
en de gevoeligheid
van het model zich af
op het gezicht. Voor
Magritte is een portret
eigenlijk onmogelijk:
je zogeheten kennis
van de ander is altijd
bepaald door je eigen
blik.

Dit schilderij komt uit Magrittes
eerste surrealistische periode, zijn
‘spelonkperiode’ zoals hij ze zelf
noemde. In de schilderijen uit deze jaren
roepen donkere lucht, verontrustende
decors, anonimiteit en mutisme een
sfeer van beklemming op. Zoals bij
Magritte vaak het geval is, bestaat
dit werk uit drie lagen: een purperen
lucht, een maanlandschap en op het
voorplan een personage. De groene
boom die uit de lijst komt, maakt
nieuwsgierig naar wat er buiten beeld
blijft. De kleuren zijn artificieel en
hun waarden zijn omgekeerd: donker
voor de hemel en helder voor de aarde.
Het personage in smoking keert zijn
houten gezicht naar ons en lijkt ons aan
te kijken. Aankijken, waarmee? Twee
symmetrisch getekende zwarte voluten
op een plank die in een gesteven kraag
steekt. Op die kerel krijg je geen vat!
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René Magritte,
De veroveraar, 1926

Salvador Dalí, Portret van
Maria Carbona, 1925

Toen Dalí van een notabele uit Figueras
de opdracht voor dit discreet sensueel
uitgewerkte portret kreeg, studeerde
hij nog aan de Academie. Hij werd dus
al vroeg voor vol aanzien. De dochter
van de opdrachtgever is afgebeeld in de
klassieke stijl die kenmerkend is voor
de esthetiek van de naoorlogse ‘retour
à l’ordre’. Het realisme doet denken
aan de Neue Sachlichkeit. Dalí was
reeds als tiener geboeid door de grote
meesters en zou zijn hele leven gehecht
blijven aan de mimetische weergave
van de werkelijkheid. De factuur van
dit schilderij is opmerkelijk goed. De
materies en de vleeskleuren zijn heel
zorgvuldig weergegeven. Dat de jonge
vrouw schuin op een stoel zit en haar
linkerarm op de rugleuning laat rusten,
spoort met een negentiende-eeuwse
visie op vrouwenportretten. Door haar
houding lijkt de vrouw haar vormen
aan de blik van de schilder te willen
onttrekken. Dalí schilderde dit werk op
de keerzijde van een stilleven in de stijl
van De Chirico uit 1924, dat hij in vier
had verknipt om het doek te kunnen
hergebruiken.
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binnen voorbij
Wat Dalí en Magritte
met portretten deden,
zetten ze voort met
werken waarin het
begrip 'drempel' aan
de afbeelding gelinkt
wordt. Elk beeld getuigt
van een innerlijkheid
die weerstand biedt
aan de buitenwereld
waarin wij leven. Terwijl
de essentie van het
beeld tot uiting komt in
Magrittes Onverwachte
antwoord, creëerde
Dalí een vreemde
wereld die het beeld
maakt tot iets voorbij
de werkelijkheid. Dat
vormt de basis voor
een soort spel van
uitsnijden en weglaten.
Bij beide kunstenaars
wordt het beeld zo een
scherm om in en door
te kijken.

Vanaf de jaren 1930 werkte Magritte
zijn beelden systematischer uit. Hij
bestudeerde objecten om, via een spel
van interpretaties eigenschappen
zichtbaar te maken die er onlosmakelijk
mee verbonden zijn. Door open en
gesloten in één beeld weer te geven,
creëerde hij een gelijktijdigheid die de
primaire functie van een deur aangeeft:
afwisselend gesloten en geopend
kunnen worden. ‘Problemen oplossen’
noemde hij dat. Het onverwachte
antwoord was zijn oplossing voor het
probleem van de deur. De verwarring
die dit zeer eenvoudig opgebouwde
beeld wekt, komt ook voort uit het paradoxalerwijs niet erg mensvormigeantropomorfisme van de uitsnijding.
Het vormloze van de opening
contrasteert met de strakheid van de
deur. De duisternis op de achtergrond
maakt de geheimzinnigheid van dit
werk compleet.
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René Magritte,
Het onverwachte
antwoord, 1933

Salvador Dalí,
De ontwenning van de
meubel-voeding, 1934

Een absurd tafereel in een uiterst
realistisch landschap. Achter de zee zien
we heuvels met slibterrassen die typisch
zijn voor de vlakten van Empurdà. Op
het strand al even typische vissersboten.
Zelfs de vrouw met hoofddoek,
voorovergebogen als was ze netten aan
het boeten, zou vertrouwd lijken, als
ze niet dat verdomde doorkijkluik had.
Ze doet denken aan een matroesjka. Ze
heeft een meubel uitgestoten dat zelf
een kleiner meubel heeft uitgestoten.
Wat gaat er achter dit laatste schuil?
Kan het ultieme geheim achterhaald
worden? Welke freudiaanse boodschap
Dalí ons hiermee ook wil brengen, de
uitsnijding en het spel met vol en leeg
zijn een duidelijke knipoog naar het
werk van Magritte.
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droom
hallucinatie
In de tijd na Sigmund
Freuds Droomduiding
waren dromen voor
Dalí, erfgenaam van de
negentiende-eeuwse
romantische traditie,
een alternatieve vorm
van realiteit. Ze konden
de sociale structuur
van een realiteit
deconstrueren en
vervangen door een
wereld van driften en
fantasmen. Zonder
te breken met het
mimesisprincipe van
de klassieke cultuur,
maakte Dalí de
voorstelling tot een
theater waarin onirisme
en hermetisme hand
in hand gingen. Zo
garandeerde hij een
grenzeloze vrijheid van
creativiteit. Wellicht
is dit het punt waarop
Dalí en Magritte het
verst van elkaar af
staan. Het grote doek
De geheimzinnige
speler (1927) vormt
de enige uitzondering
op Magrittes
diepgewortelde afkeer
van het werken met
dromen. Over dromen
dacht hij hetzelfde
als over de écriture
automatique: ze

Twee mannen met baseballsticks
beoefenen hun sport op een terrein
dat daarvoor totaal ongeschikt is en
veel weg heeft van een toneeldecor.
Het terrein staat vol bomen met
stammen van gedraaid hout en takken
waaraan bloemblaadjes ontspringen.
Een reusachtige schildpad vliegt rustig
boven beide mannen. De gezichten
van de spelers vertonen niets van de
inspanning die met sportbeoefening
gepaard gaat. Beiden zijn volledig
ontspannen, ze lijken zelfs half te
slapen. Dat ze geen schaduwen hebben,
versterkt de indruk dat ze onwerkelijk
en traag zijn; dat ze als het ware
zweven. Een vrouw met mondmasker
in een kast is bezig met iets wat wij niet
kunnen zien – zij evenmin trouwens,
want haar ogen zijn toe. Het mysterie is
compleet.
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waren niet meer dan
een poging om één
werkelijkheid door een
andere te vervangen.

René Magritte, De
geheimzinnige speler,
1927

Salvador Dalí,
William Tell, 1930

Geheel in tegenstelling tot het oeuvre
van Magritte, is dat van Dalí door en
door autobiografisch. Dalí had het
moeilijk met het feit dat zijn vader
hem had verstoten vanwege zijn relatie
met Gala. In dit schilderij komt zijn
worsteling met de almacht van zijn
vader aan bod. De figuur linksonder
illustreert zijn ambivalente houding:
hij wendt zich ontzet af, maar steekt
tegelijkertijd zijn wijsvinger uit naar
zijn vader, zoals Adam op het plafond
van de Sixtijnse Kapel. Of duidt hij
een schuldige aan? De vader laat zijn
geslacht zien en onderdrukt met zijn
knie het verlangen van de vrouw
(uitgebeeld op het bas-reliëf). De schaar
die hij tegen een ‘ontmande’ fontein
houdt, verwijst naar een wonde die
terugkeert in de afgeknotte boom. Ook
het blad dat misschien de afwezigheid
van een geslacht verbergt, is hiermee
verbonden. In dezelfde zin symboliseert
de rotte ezel het vermoorde verlangen.
De brullende leeuw verbeeldt echter
de seksuele honger van Gala, waardoor
de mannelijke lust eindelijk vrijuit zijn
gang kan gaan.
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Georgette Gala
In het leven en het werk
van Dalí en Magritte
nam de vrouw een
centrale plaats in. Gala
en Georgette waren
voor respectievelijk
Dalí en Magritte zowel
een lievelingsmodel
als een partner die
hun dagelijkse leven
mee vormgaf. Hoe
verschillend de twee
kunstenaars ook
waren—Magritte
gereserveerd en
provincialistisch,
Dalí blakend van
activisme—, de vrouw
stond bij beiden
centraal. Ze werd
verheven tot een
ideaal: ze was hun
Venus, de incarnatie
van de blijvende liefde
die de werkelijkheid
eeuwig herbetovert.
Toch brachten deze
passionele liefdes geen
kinderen voort. Dalí’s en
Magrittes werken zijn
hun enige nakomelingen.

Met dit portret brengt Magritte hulde
aan Georgette, zijn vrouw en muze. Ze
bewaarde het tot aan haar dood, bijna
vijftig jaar later. Te midden van objecten
die zweven in het soort wolkenlucht
dat Magritte na zijn terugkeer uit
Parijs begon te schilderen, verschijnt
Georgette—als een beeld in een beeld—
in een spiegel. Dit ambigue object komt
in verschillende van Magrittes werken
voor. Je bent geneigd om achter al deze
voorwerpen een betekenis te zoeken,
maar volgens Magritte weerstaan de
objecten op zijn schilderijen aan elke
vorm van symbolische interpretatie.
Toch is het haast onmogelijk om hier
niet te denken aan de intimiteit tussen
het koppel.
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René Magritte, Georgette,
1937

Salvador Dalí, Portret van
Gala, (ca. 1932)

Gala was Dalí’s discrete maar absolute
muze: ‘engel van evenwicht, voorloper
van mijn classicisme’. Hun band was
zo sterk dat Dalí sommige van zijn
werken ondertekende met ‘Gala
Salvador Dalí’. Op dit portret verschijnt
zij, omringd door het licht van een
gloeiende olijfboom, in tegenlicht in
een onwerkelijk aandoend clair-obscur.
De manier waarop ze zich tegen het
landschap aftekent, doet denken aan
Millets Angelus. Kort na het ontstaan
van dit werk analyseerde Dalí het in een
zeer persoonlijke tekst en schilderde hij
een aantal andere werken die er direct
naar verwijzen. Waar het avondgoud
bij Millet gewoonlijk wordt gezien als
een metafoor voor het heilige, is dit
vuur bij Dalí beslist het teken van een
verslindende begeerte. De verrassende
moderniteit van dit werk dat kleiner
is dan een ansichtkaart, lijkt het
Amerikaanse hyperrealisme van de
jaren 1960-1970 aan te kondigen.
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objecten
vlammen
Een van Magrittes
trouvailles die Dalí
konden bekoren, was
het in brand schieten
van onverwachte
objecten. In 1928
schilderde Magritte
een krans van vuur
rond een landschap,
dat in de collectie van
Gala en Salvador Dalí
terechtkwam. Zes jaar
later benaderde hij
‘het probleem vuur’
via een sleutel, een ei
en een stuk papier die
op een tafelblad liggen
te branden. Daarna
was er het al even
irrealistische beeld
van een tuba die vuur
vat. Dalí was dol op dit
procedé; omstreeks
1936-1937 schilderde
hij zijn eerste
brandende giraffe. Bij
hem ging het echter om
iets anders—namelijk
het oproepen van een
hallucinatie—dan bij
Magritte. Die ging op
zoek naar wat een
object eigenlijk is
als het volledig van
zijn functionaliteit is
ontdaan. Alsof we de
tuba pas echt zien
doordat hij in brand
staat.

Net als de pijs en de bolhoed, is de tuba
een veelvoorkomend element in het
oeuvre van Magritte. Het instrument
rust altijd op zijn paviljoen. Hier staat
het in een donkere hoek op de grond.
Magritte schilderde ook vaak vuur—
altijd een merkwaardig soort vuur dat
alleen het object doet branden waaraan
het lijkt vast te zitten. Zelfs het licht
van dit vuur verspreidt zich niet, maar
tekent zich helder af tegen de donkere
achtergrond. Het vreemde aan deze
brandende tuba is dat metaal eigenlijk
onbrandbaar is: het smelt, maar kan
geen vuur vatten. Is het toeval dat je
hierin een paardenkop met brandende
manen kunt ontwaren? Dalí zag het
alleszins zo en verwerkte dat in 1936 in
een van zijn schilderijen.
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René Magritte,
De ontdekking van het
vuur, (1934 -1935)

Salvador Dalí, Diner in
de woestijn verlicht door
brandende giraffen, 1937

Heeft Dalí de tuba van Magritte ontrold
tot een giraffennek? Onmogelijk
te zeggen, maar tijdens de Spaanse
Burgeroorlog schildert hij meermaals
giraffen, die hij als fakkels in brand
steekt. Dalí vergeleek het dier met een
‘apocalyptisch kosmisch mannelijk
monster’. Deze tekening diende als
illustratie bij een scenario dat hij had
ontworpen voor de Marx Brothers. De
film werd nooit gemaakt, aangezien de
producent het scenario te surrealistisch
vond. Het fantasmatische ‘diner bij
toortslicht’, met heel normaal uitziende
gasten, zou een vreemde filmscène
zijn geweest. Wellicht ontmaskert Dalí
precies net deze banaliteit met zijn
giraffen, die als fallische erecties lange,
zwarte schaduwen op de grond werpen.
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weekheid
verlangen
De instabiliteit van een
vorm zette Magritte
aan om op zoek te
gaan naar de grondslag
ervan; bij Dalí verraadt
deze slappe toestand
een werkelijkheid uit
balans gebracht door
hallucinaties. Het
afgebeelde kan niet
worden gereduceerd
tot iets wat zich op
één plaats afspeelt.
De betekenis wordt
onstabiel en gelaagd.
Magritte bedacht op
dit vlak—net als Yves
Tanguy met zijn biomorfe
landschappen—blijkbaar
formules die Dalí
overnam. Hij leende met
name de vormen die
eruitzien als gesmolten
en geperforeerd lood.
Magritte gebruikte
deze ondefinieerbare
vormen als kaders voor
tegenstrijdige materialen,
houtimitaties à la Max
Ernst, schrift, luchten…
Ook voor Dalí was
dit uiterst belangrijk:
het gebruik van weke
substanties in verbinding
met het onderbewuste.

1927 was een uitermate productief
jaar voor Magritte. Hij schilderde veel,
soms ten koste van de uitvoering. Dit
schilderij bevat voorbeelden van zijn
willekeurige biomorfe uitsnijdingen.
In een summier geschetste ruimte—
mogelijk een landschap, gezien de
wolken op de achtergrond—staat een
plaat, tegelijk hard en vloeibaar. In
dit ondefinieerbare, bijna ‘grijnzende’
element zitten twee gaten. Het eerste
is met planken afgesloten, het tweede
biedt uitzicht op een blauwe lucht. Ze
brengen onze ruimtelijke perceptie in
de war, want de twee zichten lijken
elkaar tegen te spreken. Welk van beide
moeten we geloven? Hoe lossen we deze
perceptieve bug op? Onze hersenen
blijven het antwoord schuldig.
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René Magritte, Het
reisseizoen, 1927

Salvador Dalí, Geboorte
van vloeibare verlangens,
1932

Een vorm met vloeiende contouren,
mogelijks geïnspireerd door de
reliëfs van Hans Arp of de organische
gebouwen van Antoni Gaudí, dient
onder een zuiderse lucht als decor voor
obscure interacties. Het element, dat
als een engel der duisternis neerdaalt,
bevat de beroemde cipressen van
Arnold Böcklins Dodeneiland. Het
toont ook een meubel waarvan de open
laden een uitweg voor de begeerte
bieden. Zijn arm legt een stokbrood
op het hoofd van een androgyne man.
Brood heeft bij Dalí altijd een sterk
fallische connotatie. Doordat het op
het hoofd van een man wordt gelegd,
verwijst het hier ook naar een andere
obsessie: de legende van Willem
Tell, een figuur die in Dalí's ogen het
archetype van de bedreiging van een
vader voor zijn zoon was. Dalí’s vader
kon zich niet vinden in Salvadors
liefdesverhouding met Gala, die tien
jaar ouder was dan hij. Zij wordt hier
mogelijk geïncarneerd door de vrouw
met de bloemenhaardos.
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verdraaiingen
eerbetoon
In hun werk zetten Dalí
en Magritte zich—om
verschillende redenen
en op verschillende
manieren—af van
een mimetische
representatie van
een werkelijkheid
die als evident wordt
beschouwd. Hierdoor
openen de kunstenaars
onze ogen voor een
realiteit met een
verrassende dimensie
en nodigen ze ons uit
om de wekelijkheid
voordurend opnieuw
uit te vinden. Bij
Dalí wordt een
vrouwenschoen een
symbolische reservoir;
terwijl Magritte
ons vraagt om hem
rechtstreeks waar te
nemen. Deze werkwijze
beperkt zich niet tot
banale objecten, maar
betreft ook iconische
figuren uit ons culturele
erfgoed zoals de Venus
van Milo.

Vanaf de jaren 1930 tot in de jaren
1960 maakte Magritte geregeld
surrealistische objecten: hij bracht
kleur of geschilderde beelden aan op
industriële gipsvormen—dodenmaskers
van Napoleon, afgietsels uit de
Academie, verkleinde reproducties
van de Venus van Milo. Ook op zijn
schilderijen komen die figuren voor.
Bij de gipsen Venus van Milo, die hier
wordt getoond, beschilderde hij de
buste, de plooienval en de sokkel. Alleen
het hoofd behield zijn oorspronkelijke
witte kleur. Hoewel, het antieke beeld
aanvankelijk polychroom was. In zekere
zin gaf Magritte het werk dus zijn
veelkleurigheid terug. In het bijzonder
de roze buste lijkt opnieuw wat
levenslust te hebben gevonden.
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René Magritte, De
koperen handboeien, 1931

Bij Dalí behoudt de Venus van Milo
haar marmeren witheid, maar verandert
wel de structuur van het lichaam. Op
verschillende plaatsen brengt hij op
een kier geopende laden aan. De zijige
pompons doen dienst als handvatten
en verlenen dit archetype van Grieks
classicisme een vleugje burleske erotiek.
De godin van de liefde wordt een
‘antropomorf kabinet’, zoals Dalí zelf
zei. In tegenstelling tot Magritte liet
Dalí zich sterk inspireren door Freud,
die ‘ontdekte dat het menselijk lichaam
[...] vol geheime laden zit die alleen de
psychoanalyse kan openen’.

Salvador Dalí, Venus
van Milo met laden (en
pompons), 1936/1964
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schrift beeld
Door hun dagelijkse
contact met
verschillende
schrijvers, gebruikte
Dalí en Magritte al
snel het geschreven
woord om zaken af te
beelden. Magritte tast
de gelijkwaardigheid
tussen mimetisch beeld
en gekalligrafeerde
tekst af. Dat ze beide
leesbaar zijn, maakt van
het beeld een taalfeit.
Het woord geldt als
beeld en het beeld
wordt onvermijdelijk
als tekst begrepen.
Het is op grond van
deze twee-eenheid,
dat Magritte met zijn
befaamde zin ‘Dit is
geen pijp’ de afbeelding
een leugen noemt. Dalí
was er als de kippen bij
om op deze uitspraak
te reageren. Voor hem
was het schrift veeleer
een vorm van projectie,
waardoor het subject
weer een plaats krijgt
zowel in het beeld
als in zijn paranoïdekritische discours.

Tijdens zijn verblijf in Parijs in de jaren
1927-1930 begon Magritte werken te
schilderen waarop zowel woorden als
beelden voorkomen. Het beroemdste
daarvan is Woordbreuk der beelden
(met de zin "Ceci n'est pas une pipe"),
maar hij maakte er zo tientallen. Dit
werk maakt deel uit van de reeks met
woorden in tekstballonnen. Voor de
vloeiende, abstracte vorm van die
ballonnen, liet Magritte zich misschien
wel inspireren door Miró’s biomorfe
vormen. ‘Woorden en beelden hebben in
een schilderij dezelfde substantie’, maar
‘beelden zien we anders dan woorden’,
zei Magritte. De woorden zweven, los
van hun referent. Vrijwillige afasie, zo
lijkt het wel. ‘Alles lijkt erop te wijzen
dat er weinig relatie is tussen een object
en zijn afbeelding.’ Inderdaad, een object
kan slechts worden voorgesteld door
een conventie.
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René Magritte, Het
woordgebruik (Biomorf
personage met woorden),
(1927-1929)

Salvador Dalí, Het raadsel
van de begeerte of Mijn
moeder, mijn moeder,
mijn moeder, 1929

We zien een extreem gladde woestijn.
Daarin grillige composietfiguren, die
doen denken aan Jheronimus Bosch.
Het hoofd dat op de grond ligt te slapen,
komt in verschillende werken van
Dalí voor en is rechtstreekse ontleend
aan Bosch' De tuin der lusten. Het lijf
van dit schepsel, dat als een muur de
hoogte in rijst, schijnt licht als lucht. De
holtes waarmee het doorspekt is, doen
denken aan Magrittes tekstballonnen.
De woorden ‘mijn moeder’ worden
er obsessief herhaald. De kalligrafie
doet denken aan Magritte die met
zijn penseel een aangescherpte pen
imiteert. Dalí verwees vaak naar het
oedipuscomplex. De dubbele titel
van dit werk verbindt de oorsprong
van het verlangen expliciet met de
moederfiguur.
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vorm figuur
Als een beeld
een object is, dan
heeft een schilderij
een sculpturale
dimensie, vonden
Dalí en Magritte. Dalí
verbond dit met zijn
obsessie voor Milllets
Angelus, waarvan
hij de twee figuren
associeert met Gala
en zichzelf. Doordat
de lijst samenvalt met
de contouren van
de figuren, valt de
afstand die normaal
onstaat tussen beeld
en toeschouwer weg.
Hetzelfde gebeurt bij
Magrittes schilderij De
voorstelling: de lijst
volgt de contouren van
een pubis en een buik.

De gewelddadigheid spat van dit werk
af. Een vrouw probeert een man in
maatpak van zich af te duwen. Hij
omklemt haar met beide handen. Niet
alleen dat, maar ook de opbouw van
het beeld brengt de kijker van slag.
De scène wordt afgelijnd door het
silhouet van de vrouw. Daarbuiten
bestaat de man niet. Dat wekt de indruk
dat je het vrouwenlichaam begluurt
doorheen een sleutelgat. Dit duwt de
grijze achtergrond naar de voorkant
van het doek, wat het geheeld ook een
ruimtelijke spanning geeft. In 1928
schilderde Magritte verschillende brede,
robuuste figuren. Misschien waren
ze geïnspireerd door figuren uit Pablo
Picasso’s neoklassieke periode of door
personages van Fernand Léger.
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René Magritte, De
reusachtige dagen, 1928

Salvador Dalí, Een paar
met het hoofd vol wolken,
1936

Dit paar stelt Salvador en Gala voor.
De vrouw bevindt zich links van de
man, zoals het hoort volgens traditie.
De twee poseren zoals de man en de
vrouw op Millets schilderij Angelus,
een werk dat Dalí als heilige vereerde.
In zijn uitvoerige paranoïde-kritische
analyse van dit werk, legt Dalí de
virulente erotiek van de scène bloot. Het
gebogen hoofd van de vrouw verwijst
volgens hem naar de houding van de
vrouwelijke bidsprinkhaan, die na de
paring het mannetje opeet. In dit werk
nam Dalí een procedé van Magritte over:
het silhouet van een figuur wordt een
venster op de lucht of een landschap.
Omgekeerd nam Magritte later Dalí’s
vondst over om de contouren van een
figuur te doen samenvallen met de
omlijsting van het schilderij. Beiden
schilderden graag wolken.

Jean-François Millet,
Angelus, 1857-1859,
Parijs, Musée d'Orsay
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bekoring
azuur
Liefde is een van de
drijfveren achter en
in het oeuvre van
Magritte en Dalí; al is
de begeerte er evenmin
afwezig. Via het thema
van de bekoring vond
Dalí aansluiting bij
een ruime traditie en
kon hij uiting geven
aan de kwelling die
hij ervaarde bij zijn
visioenen van wellust.
Begeerte is de drijfveer
van zijn ‘paranoïde
hallucinaties’. Het
visioen van een
vrouwentorso in
een van de vergulde
paviljoenen is trouwens
een directe verwijzing
naar Magritte. Terwijl
Dalí de lof zingt van
de macht van de
goddelijke orde over
het aardse verlangen;
laat Magritte elk
geestelijk verlangen
achterwege en
verankert hij de
thematiek van de
bekoring in de psyche
van de man.

In een vertrek staan drie objecten
naast elkaar, met de geometrie
als enig mogelijke factor voor die
nevenschikking: links een blauw
blok met op de voorzijde wolken;
in het midden een boogvormige
vensteropening zonder ballustrade
die uitzicht geeft op de stad; rechts
een schilderij met een detail van
een vrouwentorso. De horizontale
compositie bestaat dus uit drie verticale
beelden met elk een eigen diepte—al
heeft het beeld dat door het venster
wordt uitgesneden, geen eigen diepte;
het is puur virtueel. Magritte geloofde
niet in de stoffelijkheid van wat we
met onze ogen zien. Ook hier nodigt hij
ons uit om na te denken over wat een
beeld is. De rinkelbel, een object dat hij
vaak schildert, lijkt hier enkel te dienen
om het spel van rechte lijnen in de
compositie te doorbreken.
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René Magritte, De
aanslag, 1932

Salvador Dalí,
De bekoring van SintAntonius, 1946

In een eindeloze woestijn wordt
Antonius, de christelijke kluizenaar
uit Egypte, door de duivel verleid. Hij
is letterlijk van alles ontdaan. Hij heeft
alleen een zelfgeknutseld kruis om zich
te beschermen tegen de fabelstoet die
zich op hem lijkt te storten. De listen
van de duivel zijn talrijk: ontzetting, een
goed gevormd vrouwenlichaam (let op
het ingelijste detail), afgoderij, macht,
geld... In de zestiende eeuw werd het
thema populair door de composities
vol onwaarschijnlijke wezens van
Jheronimus Bosch. De surrealisten
bewonderden Bosch, die door hen werd
beschouwd als een voorloper van de
beweging. Dalí week echter af van de
traditie—Antonius staat niet in het
midden en draagt geen monnikspij. Hij
moderniseerde het gegeven door het aan
zijn eigen obsessies aan te passen.
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landschappen
landschap
Magritte en Dalí
delen met elkaar
hun faschinatie voor
landschappen.
Voor beiden is een
landschap opgebouwd
uit elementen die
zijn werking bepalen.
De nauwkeurig
afgebeelde objecten
zijn het landschap
en het landschap
is meer dan een
gewoon decor. Beiden
zijn onlosmakelijk
verbonden. Dalí
en Magritte deden
herhaaldelijk, elk op hun
eigen manier, beroep
op de landschappen
van Arnold Böcklin, een
Zwitserse kunstenaar
uit de negentiende
eeuw.

Arnold Böcklins Dodeneiland
fascineerde de surrealisten.
Verschillende werken van Magritte zijn
erdoor geïnspireerd. Hier wijkt de zee
voor het vasteland, maar de indruk op
een eiland te zijn, blijft. In een schijnbaar
onbewoonde wereld, vrij van menselijke
invloeden, worden drie sterk uitvergrote
artefacten frontaal voorgesteld:
een metalen golfplaat bezaaid met
rinkelbellen, twee ‘kegels’ en een stuk
geperforeerd papier. Ze staan zo dicht
bij elkaar dat ze wel een burcht lijken.
Magritte doet hier wat hij vaak doet: hij
plaatst naast elkaar niet bij elkaar hoort,
haalt objecten uit hun context, wijzigt
hun grootte en fixeert ze in een tijdloze
onbeweeglijkheid.
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Arnold Böcklin, Het
dodeneiland, 1883
Berlijn, Staatliche
Museen zu berlin,
Nationalgalerie

René Magritte,
De annunciatie, 1930

Ook Dalí verwees meer dan eens
naar het schilderij van Böcklin. In dit
werk citeert hij de Zwitser expliciet,
zowel in de titel als in de stijl. Het lijkt
rechtstreeks uit het symbolistische
schilderij voort te komen. Het is alsof
Dalí ons een bezoek aan het eiland gunt.
De virtuoze techniek en de aandacht
voor het detail doen de imaginaire
plek levensecht lijken: de vogels in de
lucht, de bezetting die loskomt van het
metselwerk, de balk op de wallen… De
cipressen zijn even dicht en donker als
die op het originele werk; al steken ze
hier af tegen het fraaie licht dat over
het geheel valt. Je zou bijna zin krijgen
om er te vertoeven, was het niet voor
het silhouet—één en al transparantie—
dat zich probeert te ontworstelen aan
zijn lijkwade. De figuur zit driemaal
gevangen: in een doek, in een burcht en
in haar eenzaamheid.

Salvador Dalí, Westzijde
van het dodeneiland
(reconstructieve obsessie
naar Böcklin), 1934
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portretten
herhalingen
Dalí en Magritte
werden allebei
wereldberoemd, de
eerste heel snel, de
tweede aan het eind
van zijn leven. Beiden
wisten heel goed wat
publiciteit was en hoe
je de massa moest
aanspreken—getuige
daarvan hun nietaflatende succes bij
een zeer breed publiek.
Ze oogstten die bijval
elk op een andere
manier: Magritte door
de ‘evidentie’ van
het poëtische beeld,
Dalí door een lyrisme
dat de kijker tegelijk
enthousiast maakte
en verward achterliet.
Beiden speelden met
hun beeldwereld in
op de verwachtingen
van de burgerij die
hen opdrachten
gaf. Hun portretten
zijn regelrechte
toneelscènes: de
hallucinant precies
weergegeven
modellen verliezen
hun individualiteit en
worden poëtische
objecten.

Het model zag het levenslicht als
Adrienne Cornez in Châtelet, een stadje
vlakbij Charleroi waar Magritte een
deel van zijn kindertijd doorbracht.
Zij en haar man, Pierre Crowet, waren
voor Magritte een grote steun. Magritte
schilderde trouwens ook verschillende
portretten van hun dochter Anne-Marie.
Op dit portret lacht mevrouw Crowet
haar tanden bloot en richt zij haar hoofd
en blik op een punt boven de kijker.
Wat voor spontane opgetogenheid moet
doorgaan, heeft echter meer weg van
een geforceerde blijheid op een verstard
masker. Het schijnbaar onschuldige
onderwerp schept verwarring, geneert,
verontrust. Een verticale en een
horizontale lijn (respectievelijk het
gordijn en het strand) structureren het
schilderij. De rechte lijn van het strand
wordt verrassend en onverklaarbaar
onderbroken door een enorme bol, die
heel klein lijkt omdat hij zo ver weg ligt.
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René Magritte, Portret
van Adrienne Crowet,
1940

Salvador Dalí, Portret van
mevrouw Isabel Styler-Tas
(Melancholie), 1945

De compositie van dit schilderij – twee
busten in profiel die elkaar aankijken
tegen de achtergrond van een landschap
dat doorloopt tot zover het oog reikt –
is net dezelfde als die van Piero della
Francesca’s portret van de hertog en de
hertogin van Urbino. Er zijn nog meer
verwijzingen naar de renaissance: de
antropomorfe landschappen van Joos
de Momper II en de samengestelde
gezichten van Giuseppe Arcimboldo
zijn niet veraf. Leonardo da Vinci, die
zijn leerlingen aanmoedigde om figuren
te ontwaren in wolken of vlekken, was
voor Dalí de grote voorloper van zijn
paronoïde-kritische methode. Al in zijn
kinderjaren was Dalí gefascineerd door
de technische virtuositeit van de oude
meesters. Die fascinatie was de bron van
de ruimtelijke en figuratieve precisie
die zijn werken kenmerkt. ‘Al wat niet
traditioneel is, is plagiaat’, zei hij vaak.
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laat het hier
niet bij...

... en ontdek wat je in de creatieve ruimten kunt doen...
In deze creatieve ruimten in vier inhammen bij
de ingang van de tentoonstelling vinden klein en
groot tal van mogelijkheden om hun artistieke
experimenteerlust de vrije loop te laten. Houd je
niet in! De verbeelding aan de macht: ludiek en
participatief! Gratis toegang!
De ateliers zijn ontworpen onder de artistieke leiding
van Lluís Sabadell Artiga (Cuscusian*s), in nauwe
samenwerking met een kern van cocreatoren uit
de diensten van het museum en met mensen van
buitenaf (kunstenaars, gidsen, kinderen en mensen
uit het onderwijs). Het cocreatieproces is gebaseerd
op talrijke archiefdocumenten (geschriften van de
kunstenaars, foto’s enzovoort) en wetenschappelijke
publicaties.
... en duik in de catalogus en de kunstcahiers...
– Dalí & Magritte, een rijk geïllustreerde catalogus
van 240 pagina’s met essays van Michel Draguet
(curator), William Jeffett (The Dalí Museum,
Florida) en Danielle Johnson (Vero Beach Museum
of Art, Florida). Co-editie KMSKB – Ludion.
– Didactische tools/objecten nemen je mee in het
creatieve proces van Salvador Dalí en René Magritte.
In de creatieve ruimten kun je je ding doen met
cahiers vol kunstactiviteiten, een paranoïde-kritische
poster en een woord-en-beeldfabriek. Alles is
verkrijgbaar in de expo-shop.
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... en neem deel aan een activiteit
Intro-expo's op zaterdag (een inleiding van 30
minuten vóór je bezoek), rondleidingen voor
gezinnen, performances enzovoort
> www.fine-arts-museum.be/agenda

... en herontdek het Magritte Museum dat 10 jaar
bestaat
Sinds het Magritte Museum in 2009 zijn deuren
opende, kwamen er al meer dan drie miljoen
bezoekers uit de hele wereld over de vloer. En
jij? Bezoek ook de grootste collectie werken van
de beroemde Belgische surrealist en vier deze
verjaardag samen met ons op 24 november 2019!
Op zondag 24 november 2019 is het feest!
> de hele dag gratis toegang tot het Magritte
Museum
> ontdek de nieuwe selectie van werken en de
installaties van de hedendaagse kunstenaars
Nicolas Party en Joseph Kosuth
> (her)ontdek de schilderijen, gouaches,
tekeningen, beelden, beschilderde objecten,
reclameaffiches, muziekpartituren, foto’s en films
van René Magritte!
> neem deel aan vertelbezoeken, schrijfateliers,
performances, workshops en nog veel meer voor
groot en klein!
> www.musee-magritte-museum.be
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