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In een buitenwijk van Turijn staat een man gebogen over een marmeren zuil. Met een boor in zijn hand kijkt
hij bedenkelijk naar het resultaat van zijn werk. Giuseppe Penone voegt zich bij zijn assistent en maakt de
steen met zijn vinger nat.
door roos van der lint

Giuseppe Penone

is zelf ook een sculptuur

P

enone wijst me op de oranje potloodlijnen op de marmeren zuil en licht toe: “Ik zoek naar de aders van het
marmer en de ruimte daartussen boor ik weg. Zo ontstaat
een anatomie. Maar dat duurt heel lang, zoals je ziet.”
Met een blauw, fluwelen jasje aan en een grote bril op ziet Penone
er niet uit alsof hij zijn handen vandaag vies zal maken. Hij komt
net terug uit Parijs, waar hij les geeft aan de École nationale supérieure des Beaux-Arts. Les gaf eigenlijk, want vanaf vandaag is
hij met pensioen. Dit betekent meer tijd voor de kunst en daar is
Penone (1947) nog lang niet klaar mee. Hij exposeert deze maand
bij Marian Goodman Gallery in New York, neemt deel aan dOCUMENTA (13), presenteert in september een nieuw kunstwerk in
Whitechapel Gallery in Londen en zal in de zomer van 2013 een
tentoonstelling in Chateâu de Versailles verzorgen, in navolging
van onder anderen Jeff Koons, Takashi Murakami en Joana Vasconcelos.

m Giuseppe Penone, Ideas of Stone, 2004/2010, bronze and stone © dOCUMENTA (13),
foto: Roman Mensing

Penones atelier is gevestigd in een voormalige fabriekshal en staat
vol met blokken marmer en stammen van eeuwenoude bomen, het
handelsmerk van de kunstenaar. We gaan een deur door naar een
nog grotere hal: drie verdiepingen, gemeubileerd met kunstwerken. Het is een heus Penone-museum vol prototypes van iconische
werken en tevens een voorproefje van wat komen gaat. Sommige
werken staan hier al jaren. Penone: “Je kunt niet zomaar een werk
maken en het dan opsturen naar een galerie. Je moet er tijd mee
doorbrengen om te weten of het goed is.” En sommige werken
komen nooit naar buiten, zoals een verzameling houten sculpturen die Penone bekleedde met leer. “Dit is zijn prototypes voor
het werk dat ik toonde op de Biënnale van Venetië in 2007. Ik heb
deze nooit ergens laten zien.”

Arte Povera

Foto: Nanda Lanfranco

Penone groeide op in het landelijke Garessio, een plaatsje in
Noordwest-Italië. Hij studeerde in Turijn aan de Accademia di
Belle Arti en vestigde zich hier als jonge kunstenaar. Hij ontmoette
kunstenaars Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti,
Giovanni Anselmo, Giulio Paolini en Luciano Fabro en sloot zich
direct bij hen aan. Kunstcriticus Germano Celant riep deze kunststroming uit tot ‘Arte Povera’ (in: ‘Arte Povera. Notes for a Guerilla
War’, Flash Art no. 5, 1967): kunst gemaakt van ‘arme’ materialen.
Turijn is een prachtige, maar op het eerste gezicht geen bruisende stad. Hoe werd het een belangrijke plek voor de kunst?
“In de jaren zestig en zeventig veranderde er veel in Italië. De industrialisatie verving arbeiders door machines en met name Turijn
werd een echte industriestad. Er was sprake van een rijke bourgeoisie en een arbeidersklasse, zonder een middensegment. Dat
maakte het een interessante en dynamische plek voor kunstenaars.
Turijn werd de stad van Arte Povera. En door de vele buitenlandse
investeerders die op de industrie afkwamen kreeg Turijn ook een
internationaal karakter. Ik denk dat van heel Europa Turijn de stad
met de meeste connecties met de Verenigde Staten was. Galeriehouder Gian Enzo Sperone haalde Robert Rauschenberg, Andy
Warhol, Cy Twombly en James Rosenquist hierheen en bracht de
Italiaanse kunst naar New York door daar in 1972 een galerie te

m Giuseppe Penone, Disegno d’acqua (Water Drawing), onderdeel van Il Giardino delle
Sculture Fluide, 2003-2007, La Venaria Reale, foto: Roos van der Lint

m Giuseppe Penone, Direzione ‘verso la luce’ (Direction ‘toward the light’), onderdeel van
Il Giardino delle Sculture Fluide, 2003-2007, La Venaria Reale, foto: Roos van der Lint
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openen. In 1970 werd ik al uitgenodigd deel te nemen aan ‘Information’ in het MoMA. Ik ging toen bijvoorbeeld ook op bezoek in
het atelier van Rauschenberg.”
Arte Povera-kunstenaars werkten met ‘arme’ materialen: aarde,
lood, ijzer, was, hout, textiel...
“Dat is niet waar! Onze kunstwerken draaiden om het idee. We
hadden net zo goed kunstwerken van puur goud kunnen maken.”
In ieder geval was jullie werkwijze onconventioneel. Zag je je toekomst als kunstenaar met vertrouwen tegemoet?
“We waren op zoek naar een nieuwe verhouding tot de realiteit.
Het was geen kwestie van kunst of geen kunst, maar een noodzakelijke reactie op de veranderende sociale omgeving. Die ook
had kunnen worden geuit in het theater of in muziek. Een van
mijn eerste tentoonstellingen was ‘Konzeption / conception’ in
het Städtisches Museum Leverkusen in 1969, georganiseerd door
Konrad Fischer en Rolf Wedewer in samenwerking met Sol LeWitt.
Er was geen geld, maar er waren wel genoeg ideeën. De kunstenaars werd toen gevraagd ieder één pagina met werk in te sturen.
Er werd een boek van gemaakt en dat boek was het kunstwerk, én
de tentoonstelling. Ik stuurde een pagina met alleen foto’s, zonder
tekst. Kunst moet zo gereduceerd worden dat het te vatten is in

K u n s t i s pa s s l ec h t a l s
z e i n g e w i kk e l d wo r dt.

k GIUSEPPE PENONE,
Rovesciare i propri occhi (Reverse Your Eyes),
1970, photo of mirrored contact lenses,
24 x 30 cm, (Inv.#4411), Courtesy Marian
Goodman Gallery, New York / Paris

één beeld. Je kunt het vergelijken met poëzie: drie woorden kunnen veel betekenis in zich dragen. Ik geloof dat hier voor het eerst
van ‘conceptuele kunst’ werd gesproken.”
Curator Harald Szeemann organiseerde in 1969 ‘When Attitudes
Become Form’, een belangrijke reizende tentoonstelling voor Arte
Povera. Penone was hier niet in opgenomen, maar hij reisde de Italiaanse kunstenaars wel achterna voor de opbouw in het Institute for
Contemporary Arts in Londen. Daar ontmoette hij veel kunstenaars,
onder wie Ger van Elk. Kort daarna werden ze allebei uitgenodigd
voor ‘Between Man and Matter’, de Tokio Biënnale van 1970.
Voel je verwantschap met Nederlandse conceptuele kunstenaars?
“Ja, zeker met Ger van Elk. Maar ook met Jannis Kounellis,
Mario Merz, enzovoort: verschillende kunstenaars die allemaal met
hetzelfde bezig waren.” Het is wel duidelijk dat Penone het liefst de
hele dag over de jaren zestig en zeventig zou spreken. Hij vervolgt
bevlogen: “En niet alleen kunstenaars, ook galeries en instituten
waren op zoek naar iets nieuws. Belangrijk waren art & project in
Amsterdam, Konrad Fischer in Düsseldorf, Sperone in Turijn, Yvon
Lambert in Parijs, Wide White Space in Antwerpen en ook het Stedelijk Museum onder directie van Edy de Wilde. Een probleem met

jonge kunstenaars van nu is dat ze worden opgeslokt door grote
galeries. De galeriehouders zijn van een heel andere leeftijd dan de
kunstenaars en verwachten een stabiele lijn in de productie. Er is
dan weinig ruimte meer voor experiment.”

Twaalf paarden
De Arte Povera-kunstenaars richtten zich tegen de gevestigde
industrie en cultuur, maar de manieren waarop ze dat deden liepen
uiteen. Michelangelo Pistoletto rolde een enorme bal kranten door
de straten van Turijn (Scultura da passeggio, 1967), Jannis Kounellis plaatste twaalf levende paarden in Galleria L’Attico in Rome
(Senza titolo, 12 Cavalli, 1969). Ook Penones eerste Arte Poverakunstwerk draaide om het gebaar: in Alpi Marittime voerde hij een
reeks performances uit in de bossen rond zijn huis, en legde deze
vast op foto’s.
Je eerste kunstwerken gingen al over de natuur, hoe...
“Nee. Mijn werk gaat altijd over sculpturen.”
Sculpturen van de natuur?
“Ik werk net als een traditionele beeldhouwer met materiaal en
vorm. Een boom bijvoorbeeld benader ik als vloeibaar materiaal,
dat van vorm verandert wanneer je het aanraakt. In een van mijn

eerste werken omklemde ik met mijn hand een boomstam. Vervolgens plaatste ik een replica van mijn hand in staal op dezelfde
plek om het effect van deze aanraking op de groei van de boom te
onderzoeken [Alpi Marittime - Continuerà a crescere tranne che in
quel punto (Maritime Alps - It will continue to grow except at this
point), 1968 red.]. Maar deze vloeibare structuur is aanwezig in alle
elementen: de rivier, de aarde, marmer… ze hebben dezelfde vorm.”
Zijn er nog sporen van jouw hand verborgen ‘in het wild’?
“Die zouden meteen gestolen worden. Je vindt ze alleen tijdens
tentoonstellingen, en in mijn eigen tuin.”
Een ander vroeg werk toont het portret van een jonge Penone
met, zo lijkt het, lichtgevende ogen (Rovesciare i propri occhi
(Reverse your eyes), 1970). De omgeving is in Penones ogen
gereflecteerd: de kunstenaar draagt op de foto, speciaal voor hem
ontworpen spiegellenzen.
Op welke manier gaat Rovesciare i propri occhi over sculptuur?
“Een lichaam is niet beperkt tot volume, maar bestaat uit een
optelsom van alles wat je om je heen ziet en in je opneemt. Het
lichaam is dus niet meer dan het verlengstuk van gedachten.”
Penone beeldt met zijn handen stralen uit die uit zijn ogen reiken.
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“Wanneer je niet kunt zien, is je lichaam beperkt tot je lichaam.
Dan word je zelf een sculptuur.”
Wat zag je met die spiegellenzen in?
“Niets natuurlijk! Wat je ziet wanneer je je ogen dicht hebt.”
Wat voelde je?
“De ervaring om te ontsnappen. En pijn. De lenzen waren heel
zwaar, maar ik moest het doen, voor de kunst. We hebben die
foto’s snel gemaakt, ik ben geen masochist hoor!”
Penone verwerkt zijn lichaam vaak in zijn kunstwerken. Hij laat
overal zijn sporen na: in bomen, in klei, in brons en zelfs in water.
Penone liet aardappelen groeien in de vorm van zijn gezicht, die hij
vervolgens afgoot in brons (Patate, 1977). Het is alsof hij zelf een
boom wil zijn, of een aardappel. Voor het Reggia di Venaria Reale,
een paleis een paar kilometer van Turijn, ontwierp Penone een
tuin met elf ‘vloeibare sculpturen’, Il Giardino delle Sculture Fluide
(2003-2007). In een van de werken, een op het oog gewone vijver,
begint het water soms te borrelen, tot er een grote vingerafdruk
van de kunstenaar aan het oppervlak verschijnt (Disegno d’acqua
(Water Drawing)). Penone: “Je huid scheidt je lichaam van de
realiteit om je heen. Wanneer je iets aanraakt verander je de vorm,

maar ook je hand verandert even van vorm. Wat is dan de sculptuur: het object of je eigen hand?”

Zou je hem willen hebben?
“Dat weet ik niet. Nee.”

Anne Frank

Naast het bewerken van echte bomen maakt Penone ook bomen
na, in brons. Penone: “Bomen groeien naar boven, naar het licht,
maar brons giet je van boven naar beneden. Deze giettechniek
neemt vervolgens de structuur van een boom aan door het brons
door de mal te verdelen, terug omhoog. Om lucht te laten ontsnappen tijdens dit proces worden pijpjes in de mal gestoken, die
eruit zien als takken.” In Nederland zijn verschillende bronzen bomen van Penones hand te vinden. Er staat er een in de tuin van het
Kröller-Müller Museum, een ligt er in de beeldentuin van de Caldic
Collectie, een in de tuin van Kasteel Wijlre en een heel bijzondere
variant aan de oever van de Westersingel in Rotterdam.
Waarom plaats je de bronzen bomen tussen echte bomen?
“De boom voor het Kröller-Müller Museum [Faggio di Otterlo,
1987-1988, red.] was de eerste grote bronzen boom die ik maakte.
Toenmalig directeur Rudi Oxenaar vroeg me een werk te maken
voor de laan met bomen in de museumtuin. Ik zag dat hier een
boom ontbrak en dat bracht me op het idee: door een nieuwe
boom te maken zou de rij weer compleet zijn, en hiermee zou de

Het beroemdst werd Penone met zijn bomen (Alberi). Hij zaagt
boomstammen in een rechthoekige staaf, waarna hij jaarring voor
jaarring wegsnijdt. Achter iedere knoest schuilt de originele tak.
Hij snijdt deze uit, net zo lang tot de jongere variant van dezelfde
boom ontstaat. Het resultaat is ‘jonge’ boompjes, die al die tijd
in de bomen verscholen zaten, met fijne takjes. Penone: “Mensen
begrijpen vaak niet hoe dat mogelijk is. Ze denken dat ik stokjes
in het hout gestoken heb.” In 2010 kwam het grote nieuws dat
Penone geïnteresseerd zou zijn in de omgewaaide kastanjeboom
uit de tuin van het Achterhuis van Anne Frank.
Is de Anne Frankboom hier nu aanwezig?
Penone lacht hard en grijpt met zijn handen naar zijn hoofd: “Dat
is een krankzinnig verhaal. Het bericht kwam in het nieuws terwijl
ik nergens van af wist! Het idee was afkomstig van de eigenaar van
de boom, die waarschijnlijk net mijn werk in De Pont had gezien
en dacht: ‘Misschien wil die Penone wel iets met deze boom doen.’
Maar ik ben nooit gebeld.”

o GIUSEPPE PENONE,
Cedro di Versailles, 2000-2003, cedar wood,
600 x 170 cm, Courtesy Marian Goodman
Gallery, New York / Paris

oo GIUSEPPE PENONE,
Ripetere il bosco n.27, 2007, wood,
321 x 34 x 15 cm, Courtesy Marian Goodman
Gallery, New York / Paris

k GIUSEPPE PENONE
Patate (Potatoes), 1977, five bronze elements
and potatoes, 15 x 41 x 49 cm, (Inv.#2219),
Courtesy Marian Goodman Gallery,
New York / Paris

hele laan mijn werk worden! Daarbij is de techniek van het brons
gieten gerelateerd aan de groei van een echte boom. En neemt
brons het patina van echt hout aan. En je hebt de wortels als negatieve kracht in de grond, en de bladeren als positieve kracht in de
lucht…”
Ik denk niet dat de meeste mensen dat alles erin zien.
“Dat is ook niet noodzakelijk. Mensen kunnen misschien verrast zijn
over de gelijkenis met de andere bomen en verrassing is op zich
al een belangrijke emotie om ontvankelijk te worden voor kunst.
Daarna pas kun je diepere gedachtes krijgen, maar dat is niet belangrijk. De mimesis is voor veel mensen genoeg, misschien willen
ze wel niet meer weten.”
Wordt een boom in dat geval geen… kitsch?
“Kunst is pas slecht als ze ingewikkeld wordt. Na de verrassing zullen mensen zich toch afvragen waarom iemand dit heeft gemaakt.
En hoe deze boom zich verhoudt tot de rest van de laan. Of andersom: hoe zij zichzelf verhouden tot deze omgeving.”

Duitsland
Een bronzen boom van Penone markeerde de aftrap van dOCUMENTA (13) in Kassel. In juni 2010 werd Idee di Pietra (Ideas of
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Stone, 2004/2008/2010) als eerste kunstwerk in het Karlsaue Park
onthuld. Curator Carolyn Christov-Bakargiev sprak bij de opening:
“Dit kunstwerk viert de relatie tussen natuur en cultuur in onze
wereld vanuit een ecologisch perspectief.” *
Documenta lijkt een traditie met Arte Povera-kunstenaars te
hebben. Iedere editie doet er een groot aantal mee.
“Gerhard Richter was ook op bijna iedere editie van de partij hoor,”
lacht Penone. “Maar het is wel waar. Op de Documenta van 1972
toonde Szeemann voor het eerst de nieuwe situatie in de kunst, met
veel Arte Povera. In Duitsland is er trouwens altijd veel energie en activiteit geweest rond nieuwe kunst. Ik heb zelf…”, Penone telt op zijn
vingers in het Italiaans, “vier keer deelgenomen. In ’72, ’82, ’87 en nu.”
Waarom draagt de boom in dOCUMENTA een steen in zijn takken?
“De steen ligt er om de krachten van het groeien te markeren. Het
werk kun je zien in het licht van Elevazione [2001, red.], de boom in
Rotterdam. Daar plaatste ik de ‘wortels’ van de bronzen boom op
vier echte, groeiende boompjes. In Kassel reikt de bronzen boom
omhoog, maar ligt er een steen tussen zijn takken. Ik plantte er een
echt boompje naast. Een boom ontsnapt aan de zwaartekracht
omdat hij omhoog wordt getrokken door het licht.”

Hoe kunnen bomen jou blíjven fascineren?
Penone slaakt een diepe zucht. “Een boom is de perfecte sculptuur
omdat hij zichzelf op een perfecte manier schept. Zo is een boom
zowel beeldhouwer als sculptuur. Het materiaal is de vorm en de
vorm is het materiaal. Zelfs wanneer een boom niet mooi is, is hij
toch noodzakelijk. Ieder onderdeel heeft namelijk een functie. Zo
zijn bomen sterk gerelateerd aan het leven, dat is waarom ik van
ze hou. Sculpturen maken is de noodzaak van mijn leven. En het
maakt de cyclus van het leven acceptabel.”
Als de natuur zélf al de perfecte sculptuur is, waarom zou je
kunst maken? Het lijkt geen noodzaak.
“Tja… Misschien is het dan niet noodzakelijk, maar het is een feit
dat wanneer je iets ziet in een landschap, je een besef van het
leven kunt krijgen. Die kun je opschrijven of misschien kun je er
een sculptuur van maken, maar in ieder geval kan dat gevoel je een
idee geven om te produceren. Dan kun je deel worden van de natuur, dat is iets anders dan iets toevoegen.”

Ecologie
Je werk staat volop in de belangstelling. Is het huidige
‘crisisklimaat’ verantwoordelijk voor een hernieuwde interesse in

o Giuseppe Penone,
Anatomia (Anatomy), onderdeel van
Il Giardino delle Sculture Fluide, 2003-2007,
La Venaria Reale, foto: Roos van der Lint

k Giuseppe Penone,
Tra scorza e scorza (Between bark and bark),
onderdeel van Il Giardino delle Sculture Fluide,
2003-2007, La Venaria Reale, foto: Roos van
der Lint

Arte Povera?
“Dat is moeilijk te zeggen. Deze tijd is wel, net als de jaren zestig en zeventig, een tijd van reflectie. We moeten nadenken over
waar we mee bezig zijn en waarom. Het is een feit dat wanneer de
economie en de politiek veranderen, de kunst verandert. En misschien dat de politiek die nieuwe kunst weer moet volgen. Kunst is
echt een vrijplaats, waar mensen iets in kunnen stoppen en andere
mensen iets uit kunnen halen. Daarom is het belangrijk dat het
blijft bestaan.”
Dus kunst is een machtig middel?
“Kunst heeft de macht om te zeggen: nu is er licht en nu is er geen
licht. Maar het is niet kunst die het licht geeft! En het licht is de
macht.”
Waarom is je werk nooit politiek geworden?
“Omdat dat helemaal niet kan! Mensen denken dat ze de natuur
domineren, en deze bijvoorbeeld moeten beschermen. Maar dat
kan helemaal niet, want ze zijn zelf deel van de natuur. Ecologie
bijvoorbeeld is een thema dat vaak met mijn werk geassocieerd
wordt. Het is goed dat er mensen zijn die zich daarmee bezighouden, maar ik doe dat zeker niet! Als je iets politieks te zeggen hebt,
moet je de politiek ingaan. Ik ben beeldhouwer.”

De taxichauffeur die me bij het atelier ophaalt heeft nog nooit van
Giuseppe Penone gehoord, maar is zeer verheugd over het ritje
naar het Reggia di Venaria Reale. Daar bevindt zich namelijk zijn
favoriete hedendaagse kunstwerk: een tuin vol boomsculpturen.
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