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Cold Storage, vancouver
Jeff wall (vancouver 1946)

2007. Zilvergelatine afdruk op papier in lijst naar ontwerp van de 
kunstenaar, 2679 x 3308 x 63 mm
Herkomst: Marian goodman gallery, new York (2008)

Kröller-Müller Museum

Otterlo

JeFF wall

Jeff Wall heeft in ruim 30 jaar een imposant oeuvre opge-
bouwd. Bovendien heeft hij als kunsthistoricus een minstens 
even belangrijk corpus aan teksten geproduceerd over  
aspecten van de hedendaagse kunst – in het bijzonder de 
fotografie – in relatie tot de erfenis van het modernisme. 
Zijn fotografisch werk wordt enerzijds gevormd door dia-
positieven, meestal van groot formaat, die van achteren 
verlicht in aluminium dozen aan de muur hangen; en  
anderzijds, sinds een jaar of tien, door zwart/wit foto’s, 
ook meestal van groot formaat en op aanwijzingen van de 
kunstenaar ingelijst. In zijn werk komen de grote thema’s 
uit het leven en de kunstgeschiedenis terug: scènes uit de 
marge van de maatschappij naast klassieke thema’s als 
landschap, stilleven en portret. Zijn werk is esthetisch en 
technisch tot in de perfectie uitgewerkt. In Wall’s voorstel-

lingen is zijn intense studie van grote voorbeelden uit de 
kunst, van Vermeer tot Manet, navoelbaar. Daarnaast ge-
tuigen ze vooral ook van zijn diepgaande verbondenheid 
met de traditie van de abstracte kunst, de Minimal Art en 
de conceptuele kunst. Een belangrijk leidmotief in zijn 
zeer genuanceerde en gelaagde oeuvre is het besef van de 

Het Kröller-Müller Museum heeft met steun van de Vereniging Rembrandt
en het Titus Fonds van de Vereniging Rembrandt een monumentaal foto-
werk van de Canadese kunstenaar Jeff Wall aangekocht. Wall is één van de 
kunstenaars die sinds het eind van de jaren zeventig met zijn baanbre-
kende werk de fotografie haar huidige zelfstandige en volwaar dige status 
binnen de beeldende kunst heeft gegeven. Voor het Kröller-Müller 
Museum is daarnaast van belang dat Wall zijn foto’s een ongeëvenaarde 
ruimtelijke werking weet te geven.

man in Street (diptych)

Jeff wall

1995, diapositieven  

in lichtdoos, 660 x  

1450 x 185 mm
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kracht van het figuratieve beeld, dat hij, naar eigen zeg-
gen, wil laten spreken als een poëtische constructie en 
‘cinema tografisch’ aanpakt. Elk beeld wordt door hem 
geconstrueerd in een strakke regie van alle ingrediën-
ten: van de locatie, de rekwisieten en de acteurs, tot de 
compositie, de kleuren en het licht. Hij zet daarbij alle 
mogelijkheden in die technologische en wetenschappe-
lijke ontwikkelingen – en ook psychologische inzichten 
– bieden. Wall’s belang ligt ook in de nadrukkelijkheid 
waarmee hij het materiële aspect van het fotografische 
object op de voorgrond plaatst. Alle middelen worden 
benut om een beklemmend en om een zo overtuigend 
mogelijk beeld te maken. 

wall in OtterlO

Voor het Kröller-Müller Museum, dat zich niet richt op 
het verwerven van fotografisch werk als doel op zich, is 
het werk van Wall belangrijk vanwege diens verbonden-
heid met en voortborduren op de avant-gardes van de 
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, zijn gevoelig-
heid voor de ruimtelijke dimensie van zijn beelden, zijn 
verbondenheid met sociale thema’s en zijn gave om zich 
te laten inspireren door historisch beproefde artistieke 
compositievormen en daarbij tegelijkertijd op al deze 
gebieden vernieuwend bezig te zijn. Zijn werk leent zich 

er bij uitstek voor om het kijken als een beeldend proces 
te laten ervaren. In de collectie van het museum waren 
al twee werken in lichtdozen van Wall aanwezig: Some 
Beans, uit 1990 (één van een oplage van twee exempla-
ren) en Man in Street, uit 1995 (één van een oplage van 
vier exemplaren). Deze werken zijn belangrijke ankers 
in de verzameling geworden. Er was al lange tijd de wens 
om de vertegenwoordiging van Wall uit te breiden en in 
ieder geval een zwart/wit foto aan dit ensemble toe te 
voegen.

Cold Storage, Vancouver, de nieuwe aankoop, waar 
overigens ook de BankGiro Loterij substantieel aan heeft 
bijgedragen, is een zeer recent werk van Wall. Het is, 
zoals gebruikelijk bij de kunstenaar (en bij het medium), 
ook weer één exemplaar van een oplage, vier in dit geval 
met een artist’s proof. Het is een indringend en enigszins 
beangstigend beeld van het interieur van een koelcel. 
Mede door het enorme formaat is de psychologische 
component van het beeld minstens even sterk als de  
monumentale werking van de compositie en de bijna 
sculpturale dimensie van de afgebeelde ruimte. Het is 
een prachtige aanvulling op de twee reeds aanwezige 
werken en laat zich uiterst zinvol in verband brengen 
met werken van andere kunstenaars in de collectie, 
zoals Bruce Nauman of het vroege schilderij van Louise 
Bourgeois dat in 1992 is gekocht, eveneens met steun 
van de Vereniging Rembrandt. 

wall in nederland

Het wekt eigenlijk verbazing dat, met het toegenomen 
belang van en de waardering voor de hedendaagse foto-
grafie en met de aandacht die musea en media aan de 
rol van de fotografie schenken, een van de invloedrijkste 
kunstenaars op dit gebied in zo weinig Nederlandse musea 
met werk is vertegenwoordigd. Naast het Kröller-Müller 
Museum bezit alleen De Pont in Tilburg (ook) drie werken 
van Wall: Adrian Walker, artist, drawing from a specimen in a 
laboratory in the Dept. of Anatomy at the University of British 
Columbia, Vancouver, 1992, dia in lichtdoos, 119 x 164 
cm (één van een oplage van drie exemplaren), Diagonal 
Composition, 1993, dia in lichtdoos, 40 x 46 cm (één van 
een oplage van 10 exemplaren) en Cyclist, 1996, z/w 
foto (zilvergelatine afdruk), 229 x 302,5 cm (één van 
een 
oplage van twee exemplaren). Met Cyclist bezit De Pont 
overigens een van de vroegste zwart/wit foto’s van Wall. 
Gelukkig zijn er ook nog enkele werken door Nederlandse 
particuliere verzamelaars verworven. Gezamenlijk geven 
ze een gevarieerd beeld van Wall’s werk en daarmee is 
de  aankoop ook van groot belang voor de Collectie 
Nederlands 

evert van Straaten
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