


Besmet met het image virus
In 2018 werden het Centraal Museum en het Stedelijk Museum Amsterdam  
door de Vereniging Rembrandt in de gelegenheid gesteld om het beeldbepalende  
AIDS Wallpaper van General Idea te verwerven. Deze installatie behoort tot 
de belangrijkste werken van General Idea, een van de meest toonaangevende 
c ollectieven uit de jaren tachtig en negentig.
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De groep werd in 1979 gevormd 
door Jorge Zontal, Felix Partz  
en AA Bronson, die al snel inter
nationale aandacht trokken met 
hun provocerende en vernieuwende 
ideeën. In hun werk stelden ze 
kritische vragen over de heden
daagse kunst en reclamewereld, 
identiteit en authenticiteit en de 
positie van kunst en de kunstenaar 
in de sterk veranderende beeld
cultuur. Daarmee namen zij een 
pionierspositie in binnen de ont
wikkeling van de maatschappelijk 
kritische conceptuele kunst in de 
jaren tachtig.

Wanneer in de vroege jaren 
tachtig de aidsepidemie uitbreekt 
en General Idea ook persoonlijk 
raakt (naast Partz en Zontal werden 
ook veel mensen uit hun vrienden 
en kennissenkring ziek), werd dit 
het hoofdonderwerp in de kunst 
van het collectief. Ze wilden aan
dacht vragen voor de ziekte die op 
dat moment taboe was in het pu
blieke domein. Met het overlijden 
van Partz en Zontal hield General 
Idea in 1994 op te bestaan. Het 
AIDS Wallpaper maakt deel uit van 
hun serie Image virus. 

ROBERT INDIANA

Het begin van deze nieuwe stap 
en tevens het eerste voorbeeld uit 
deze periode is hun aidsaffiche  
(in de collectie van het Stedelijk 
Museum). Hiervoor eigenden  
ze zich het bekende werk van 
Robert Indiana toe en veranderden 
de  letters LOVE in AIDS. Waar 

Indiana’s LOVE symbool stond 
voor de jaren zestig, zou de aids
parodie volgens General Idea 
symbool kunnen staan voor de 
jaren tachtig, was de gedachte. 
Omdat Indiana het copyright van 
zijn werk destijds niet had vastge
legd, infiltreerde zijn LOVElogo, 
tegen zijn wil in, de publieke sfeer 
en verscheen het op servetjes, 
postzegels en andere merchandise. 
General Idea wilde het aidslogo 
juist op eenzelfde manier door het 
publieke leven laten verspreiden 
en stimuleerde de omloop ervan. 
Als een virus dat zich muteert, 
sluimerend maar onontkoombaar, 
infiltreren de beelden onbewust 
het geheugen van de toeschouwer 
en oefenen daarmee invloed uit 
op de beeldvorming rondom aids.

Het AIDS Wallpaper vormt de 
achtergrond van allerlei presen
taties. De conservator mag zelf 
kiezen wat hij of zij erop presen
teert; het behang zal echter sterk 
de betekenis van het werk sturen. 
Het behang, zeker ook in combi

natie met de Infe©ted Mondrian #2 
(1994) en de Infe©ted Rietveld 
 stoelen (1994) die respectievelijk 
het Stedelijk Museum Amsterdam 
en het Centraal Museum tegelijker
tijd met het behang verwierven, 
vormt een verdiepende en kritische 
aanvulling op de collecties van 
beide musea. In deze laatste serie 
Image virus verwijzen de makers 
naar De Stijl, waarmee een extra 
laag, namelijk de kunstgeschie
denis, wordt toegevoegd aan het 
palet van uitingen voor hun zo 
beladen boodschap. De iconische 
stoel en het schilderij zetten zij in 
om hun boodschap te bekrachtigen 
door het oorspronkelijke kleuren
palet van De Stijl aan te passen: geel 
is vervangen door groen, en ver
wijst met het rood en blauw terug 
naar het behang. De kunstenaars 
eigenen zich deze vroegmoderne 
iconen toe en besmetten deze met 
het ‘image virus’.

De kleine aanpassing zal door 
velen in eerste instantie onopge
merkt blijven. Alleen voor de 

AIDS Wallpaper
General Idea
1989. Lithografie 68,6 x 4,6 cm (per vlak)
Bijdrage: € 40.000 uit het Titus Fonds
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT/STEDELIJK 

MUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Titus Fonds)

NIEUWE AANWINST



Gezamenlijke aankoop

Het is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling in museumland: twee 
musea die samen een werk kopen. Stedelijk Museum heeft de 
 afgelopen vijftien jaar diverse aanwinsten met andere musea 
 gerealiseerd, waaronder een kinderstoel door Gerrit Rietveld met 
het Centraal Museum in 2008. Andere gezamenlijke aankopen 
waren met Museum Arnhem, het Van Abbemuseum, De Hallen 
en MOTI. Ook het Centraal Museum heeft in de laatste jaren 
 diverse aankopen met andere musea gedaan. Naast Museum 
Arnhem, waarmee het een film van Wendelien van Oldenburgh 
kocht, waren dat het Frans Hals Museum en het Rijksmuseum.
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Thomas Coumans (36 jaar)
Werkzaam bij de Vereniging Rembrandt, relatiebeheer en 
ontvangsten, Rembrandtlid sinds 2012

Wat is het eerste kunstwerk dat je je 
herinnert?
‘Dat zijn twee werken die nog altijd in 
mijn ouderlijk huis staan, een kleine 
sculptuur van Fred Carasso en een grote 
glazen vaas van Copier met ingegraveerde 
boogschutter. Die gaven mij als kind een 
gevoel van vertrouwdheid. Mijn vader was 
museumdirecteur en de kunst die ik op 
zijn werk zag vond ik toen maar raar. Dan 
voelden deze twee werken als thuiskomen.’ 

Heb je ooit kunst gekocht?
‘Toen ik eind 20 was heb ik een graffiti-stencil gekocht van het 
Iraanse kunstenaarsduo Icy & Sot, tegenwoordig werkzaam in 
New York. In dat werk reageren zij op Banksy en zijn inmiddels 
beroemde Girl with Balloon, alleen ligt bij hen de ballon op de 
grond.’ 

Heb je een favoriet museum?
‘Dat is voor mij het Kröller-Müller Museum. Als kind mocht ik 
daar meermaals een kijkje achter de coulissen nemen, en dat 
vond ik fascinerend. Het museum biedt tevens een perfecte 
combinatie van mijn interesses: moderne en hedendaagse 
kunst en natuur.’

Kun je een werk in een Nederlands museum noemen dat  
je nooit meer zou willen missen? 
‘Ik ben verliefd geworden op Egon Schieles portret van zijn 
vrouw Edith in Kunstmuseum Den Haag. Dat schilderij heeft 
alles in zich: schoonheid en imperfectie, kracht en kwetsbaar-
heid, maar bovenal straalt het voor mij de liefde uit die je voor 
je partner kunt voelen.’ 

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt? 
‘Dat is toch zeker de tentoonstelling over Rothko in Den Haag. 
Vanwege de selectie en de opbouw van de expositie: de makers 
toonden zijn ontwikkeling op een manier die voor iedereen te 
begrijpen is en toch ook weer niet te simpel, met als klapstuk 
de dialoog tussen Rothko’s laatste schilderij en Mondriaans 
Victory Boogie Woogie. De catalogus bij die tentoonstelling is 
daarnaast een van de mooiste die ik in de afgelopen jaren heb 
gezien.’ 

Welk werk bij jou thuis zou je bij een brand als eerste redden?
‘Ik heb twee armen, dus graag onder elke arm één: een foto 
van Jan Versnel van twee nonnen voor de kathedraal van Le 
Corbusier en een tekening van Teun Hocks.’

KUNSTVRAGEN

 kenner zal de ‘schoonheidsfout’, 
de inbreuk op het kleurenpalet, 
direct opvallen. Zoals het aids
virus zich als een verraderlijke 
 insluiper nestelt in een schoon 
 lichaam om vervolgens de ontta
keling in gang te zetten, worden 
De Stijliconen zo de onverwachte 
slachtoffers van het meedogenloze 
virus.

EDITIES

Het Centraal Museum en het 
Stedelijk Museum delen het 
 gebruik van deze installatie: dat 
 betekent dat óf het Stedelijk óf 
het Centraal Museum het mag 
laten zien (of uitlenen), maar nooit 
tegelijk. Het betreft namelijk een 
werk dat in een gelimiteerde op
lage van drie plus één kunste
naarseditie is uitgebracht. Deze 
laatste gaf de kunstenaars de gele
genheid om het werk te tonen op 
eigen initiatief zonder toestemming 
te hebben van de eigenaren van de 
eerste drie edities. Zo streng zijn 
de contracten die het gebruik vast
leggen van een conceptueel werk 
dat kan worden uitgevoerd door 
derden. Wat gekocht wordt is het 
recht het werk publiekelijk te 
tonen en te installeren. Hiervoor 
kunnen de gezeefdrukte rollen bij 
een aangewezen drukker worden 

besteld of zelf worden geprodu
ceerd, mits dat met eenzelfde  
precisie gebeurt als de druk die  
als  referentie in het depot wordt 
bewaard.

De verkoopedities van dit werk 
waren al langer uitverkocht. Twee 
ervan bevinden zich in de collectie 
van het MoMA New York en Tate, 
de derde is in particulier bezit. 
Maar door de sterke band van 
General Idea met Nederland (het 
Stedelijk Museum in het bijzonder) 
en het feit dat het AIDS Wallpaper 
gebruikt werd om bij hun Inf©cted 
De Stijl werken te presenteren, 
werd het onze musea en daarmee 
de Collectie Nederland gegund 
de enige kunstenaarseditie te ver
werven. Het Stedelijk Museum 
Amsterdam ontving bovendien  
als donatie van AA Bronson het 
complete archief van General Idea, 
met daarin veel aidsgerelateerde 
werkens

Bart Rutten

Directeur Centraal Museum

Jan Willem Sieburgh

Interim directeur Stedelijk Museum 


