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Het interieur van de Aubette in Straatsburg geldt als 
een van de grote kunstwerken van de avant-garde uit 
het begin van de 20ste eeuw. In februari 1928 vond de 
feestelijke opening plaats van dit moderne amusements-
complex met cafés, bars, restaurants, een bioscoop en 
danszalen. Kunstenaars ontwierpen de interieurs. Theo 
van Doesburg was hiervoor in 1926 door het kunste-
naarsechtpaar Sophie Taeuber en Hans Arp benaderd 

en trok meteen de belangrijkste ruimtes naar zich toe, 
zoals de Ciné-dancing. Het was een uitgelezen kans voor 
Van Doesburg om zelfstandig zijn interieurideeën vorm 
te geven en zich niet, zoals voorheen, in opdracht van 
een architect tot kleurstellingen of glas-in-loodramen 
te moeten beperken. 

Schilderkunst en architectuur zijn in de Aubette 
 ge lijkwaardig aan elkaar, iets wat Van Doesburg zo 
veelvuldig propageerde. Het interieurontwerp weer-
spiegelt in die zin ook de door hem beoogde synthese 
van schilderkunst en architectuur door de kijker 
 letterlijk ín de schilderkunst te plaatsen in plaats van 
 ervoor. Met dia gonale vlakken en lijnen creëert hij een 
dynamisch geheel. Van Doesburg wil zijn bezoekers 
bovendien verleiden om zich van de ene naar de andere 
ruimte te verplaatsen en daarmee doorbreekt hij een 
meer statisch ruimtebegrip. Tegelijkertijd wil hij ze 
confronteren met de dynamische atmosfeer die door de 
oppervlakten wordt opgeroepen. Dat dit een belang-
rijk project voor hem was, blijkt uit het feit dat hij in 

Op één uitzondering na zijn alle  
maquettes die Theo van Doesburg 
maakte verloren gegaan. Het ontwerp 
voor de wanden en het plafond van 
Café de l’Aubette Ciné-dancing uit 1926 
bleef dankzij zijn weduwe bewaard.  
Het Nieuwe Instituut in Rotterdam wist 
dit belangrijke werk aan te kopen.

Atelier Theo van Doesburg in 
Straatsburg met op de achterzijde 
het opschrift: ‘Atelier Aubette’, 
1926 (Archief Theo en Nelly van 
Doesburg, RKD) 
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1928 – kort na oplevering – een themanummer aan de 
Aubette wijdt in zijn tijdschrift De Stijl. De Aubette en 
de danszaal van Van Doesburg zijn overigens nog 
steeds te bezoeken. 

WERKMODEL

Het ontwerp voor de Ciné-dancing oogt bij een eerste 
blik als een tweedimensionaal kunstwerk, maar blijkt 
bij nadere beschouwing een architectuurmaquette van 
het plafond en drie wanden te zijn. Het is een gouache 
op karton, opgezet als een architectuurtekening. Van 
Doesburg bracht in het karton snedes aan, zodat hij de 
wanden kon buigen. Zo kon hij de ruimtelijke werking 
van zijn ontwerp toetsen. Plafond en wanden van dit 
model zijn in gevouwen toestand aan de buitenzijde 
zichtbaar en niet, zoals gebruikelijk bij architectuur-
maquettes, aan de binnenzijde. Het is een voorlopig 
ontwerp; in de definitieve versie zijn er verschuivingen 
van vlakken en kleuren doorgevoerd.

Het kleurenpalet met diverse tinten grijs, wit, zwart, 
groen, blauw, rood en geel is typerend voor De Stijl. In 
de vlakken zijn nummers aangebracht, bedoeld om de 
werklieden houvast te geven voor het construeren van 
de vlakken en het opbrengen van de kleuren. De num-

NIEUWE AANWINST

Interieurmaquette voor de danssalon in de 
Aubette in Straatsburg
Theo van Doesburg
1926. Potlood en gouache op karton, 43 x 74,5 cm
Bijdrage: € 220.000, waarvan € 50.000 uit het Dura 
Kunstfonds en € 25.000 uit het A. Quist-Rütter Fonds
HET NIEUWE INSTITUUT, ROTTERDAM

Aangekocht in 2020 met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Dura Kunstfonds en 
haar A. Quist-Rütter Fonds) en het Mondriaan Fonds, 
met dank aan Galerie Gmurzynska.
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merreeksen lopen steeds van linksboven naar rechts-
onder, zij het niet consequent op dezelfde wijze aan-
gebracht. In de collectie van Het Nieuwe Instituut 
bevinden zich reeds diverse, niet ingekleurde, studies 
van de wanden met vlakken en nummering. De goua-
cheverf is zorgvuldig maar onregelmatig aangebracht, 
wat de maquette het karakter van een werkmodel geeft. 
Niet voor niets staat het pontificaal op de tekentafel in 
Van Doesburgs tijdelijke werkruimte in Straatsburg. 

HERKOMST

Nelly van Doesburg heeft de maquette lange tijd  
bewaard. Andere maquettes van Van Doesburg  
waren al verloren gegaan op het moment dat uitgever  
D.W. Bloemena dit ontwerp in de jaren vijftig van haar 
kocht. Waarschijnlijk heeft Nelly het als een schilderij 
ge presenteerd. Zij was een groot promotor van Van 
Doesburg als avant-gardekunstenaar en van zijn schil-
derkunst. Onbekend is of zij zelf de lijm in de  snedes 
van het karton, die onlangs door een restaurator werd 
aangetroffen, heeft aangebracht. Dit is waarschijnlijk 
gedaan met als doel de voorstelling vlak te maken. 

De moeder van de huidige eigenares van Galerie 
Gmurzynska kocht het werk in 1980 van de weduwe 
van D.W. Bloemena (1924-1975). Hij was directeur  
van uitgeverij Meulenhoff, die in 1956 de handelseditie  
uitgaf van H.L.C. Jaffés proefschrift De Stijl 1917-1931: 
The Dutch contribution to modern art. Jaffé op zijn beurt 
onderhield nauwe banden met de weduwe van Theo 
van Doesburg. ‘Bij het werken aan dit proefschrift wist 
ik mij bovenal verplicht jegens de nog levende leden 

van “De Stijl”, die mij steeds hun volle medewerking 
hebben gegeven, waarvoor ik hen op deze plaats wil 
danken; met name Mevrouw P. van Doesburg, die mij 
de beschikking gaf over al het materiaal, dat zij in haar 
huis te Meudon beheert’, vermeldt de uitgever op de 
achterflap van deze publicatie.

Het Nieuwe Instituut kocht het ontwerp van Galerie 
Gmurzynska in de overtuiging dat het in de Rijks-
collectie voor Architectuur en Stedenbouw, waarin 
ontwerpprocessen en de ideeëngeschiedenis van de 
Nederlandse architectuur centraal staan, zijn oor-
spronkelijke betekenis terugkrijgt. Het werk krijgt een 
plek tussen de schetsen en de definitieve ontwerpen 
die het Instituut al in beheer heeft en die onderdeel 
vormen van de omvangrijke en heel diverse Van 
Doesburg-architectuurcollectie. Bekend zijn de fraai 
ingekleurde presentatietekeningen van de Aubette, 
die regelmatig in bruikleen worden gegeven aan grote 
internationale kunstmusea. Maar ook blauwdrukken 
en technische tekeningen van bijvoorbeeld ventilatie-
roosters, die Van Doesburgs werk als architect laten 
zien, maken er deel van uit. Het nu aangekochte werk 
is een hoogtepunt in deze collectie. Van Doesburg 
transformeerde een traditioneel opgezette architectuur-
tekening met gouache op karton naar een maquette en 
als zodanig belichaamt dit werk de integratie van een 
tweedimensionaal en een driedimensionaal werk en 
van schilderkunst en architectuur.

Hetty Berens

Senior conservator Het Nieuwe Instituut
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De danssalon in de 
Aubette in Straatsburg

          Benieuwd 
naar de 3D-versie 
van Van Doesburgs 
ontwerp voor de 
danssalon in de 
Aubette? 
Achter in dit Bulletin 
vindt u een afbeel-
ding waarmee u de 
 maquette zelf kunt 
vouwen. 


