
 In 1961 maakt Lee Lozano haar entree in de New 
Yorkse kunstwereld met cartooneske tekeningen 
en schilderijen die bol staan van de penissen en 

vagina’s, vaak in combinatie met elektrische appara-
tuur. Afstoten en aantrekken zijn belangrijke thema’s 
in deze suggestieve werken. De ene keer neigt een 
stekker naar een vagina, op een andere tekening is 
een munt op zoek naar een spaarpotgleuf, die zich 
tussen de benen van een vrouw bevindt. Hoewel ze in 
stijl aan de pop art doen denken, zijn het agressieve 
beelden, die – conform de tijdgeest – kritiek leveren 
op een door mannen gedomineerde maatschappij 

waarin seks wordt ingezet als een middel om de 
vrouw te onderdrukken. In Lozano’s werken uit 1963-
1964 krijgt gereedschap in combinatie met woorden 
of korte zinnen een centrale rol toebedeeld. Eerst 
beeldt ze de boren, hamers en tangen nog in zijn ge-
heel af, niet veel later zoomt ze in op grijs gescha-
keerde details van schroeven, moeren en bouten. 

VERB PAINTINGS

Uit deze werken komen bijna als vanzelf abstracte 
schilderijen voort, waarin Lozano kleurvlakken, pa-
nelen en tegengestelde verfrichtingen met elkaar laat 
wringen, botsen en glijden in één geladen geheel, 
waarin de basale vormen van de gereedschappen nog 
steeds te herkennen zijn. Deze minimalistische schil-
derijen, die net als de eerdere werken een seksuele 
connotatie hebben, dragen allemaal een werkwoord 
als titel, zoals Lean, Pitch en Slide. Deze zogenaamde 
verb paintings, gemaakt tussen 1964 en 1967, vormen 
een belangrijke fase in Lozano’s ontwikkeling. Ze on-
derzoekt hierin niet alleen de mogelijkheden van de 
schilderkunst, maar zoekt tegelijkertijd naar manie-
ren om aspecten van het echte leven te vangen in ab-
stractie. Regelmatig, zo ook in Slide, kiest Lozano 
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Een permanente staat van verandering
Gemeentemuseum Den Haag koopt werk van ‘kunstenaars-kunstenaar’ Lozano

De Amerikaanse kunstenares Lee Lozano (1930-1999) is 
misschien wel een van de best bewaarde geheimen van 
de naoorlogse avant-garde. Haar carrière is de ontwik-
keling van de moderne kunstgeschiedenis in een noten-
dop. Binnen een periode van slechts tien jaar ontwikkelt 
ze zich van een figuratief tekenaar naar een abstract 
schilder, om via een flirt met de minimal art te eindigen 
als overtuigd conceptueel kunstenaar. 



voor het afbeelden van langgerekte kegels die – zoals 
te zien is op de vele voorbereidende schetsen – langs 
zorgvuldig uitgemeten diagonale lijnen zijn ge-
plaatst. Net als in veel andere verb paintings gebruikt 
ze verschillende panelen die in elkaar passen of een 
verlengde van elkaar zijn, waardoor de vormen langs 
elkaar heen lijken te bewegen. Een beweging die niet 
gestopt wordt door de randen van het doek. Slide is 
niet alleen symbolisch voor de continue beweging 
van het leven zelf, maar ook voor de permanente staat 
van verandering waarin Lozano zich gedurende haar 
kunstenaarsbestaan bevindt. 

CONCEPTUELE FASE

De abstracte stijl van schilderen culmineert in de Wave 
Series (1967–1970), een serie schilderijen over de na-
tuurkunde van het licht (een elektromagnetisch golf-
patroon). Ze begint in het eerste schilderij met twee 
golven en voegt bij elk nieuw schilderij golven toe 
conform een zelfbedacht wiskundig systeem. Het lukt 
haar lichamelijk niet om een elfde stuk binnen een  
enkele onafgebroken schildersessie te maken, vandaar 
dat dit stuk alleen uitgezet is in potlood en voor altijd 
onafgemaakt blijft. De fysieke grenzen van het leven 
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Slide
Lee Lozano
1965. Olieverf op doek (3 panelen), 183,2 x 426,7 cm
Bijdrage: € 300.000, waarvan € 75.000 uit het Titus 
Fonds en € 30.000 uit het Themafonds Moderne en 
Hedendaagse Kunst
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

© The Estate of Lee Lozano

Slide van Lee Lozano is aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Titus Fonds en haar Themafonds 
Moderne en Hedendaagse Kunst, en het Mondriaan Fonds

‘I was trying  
to combine 
science and art 
and existence’ 
Lee Lozano



dwongen Lozano een punt te zetten achter de Wave 
Series, die in principe oneindig zou kunnen voortduren. 
Gelijktijdig doen de Language Pieces – geschreven  
documenten over artistieke acties of ideeën – hun  
intrede. Voor Dialogue Piece (1969) nodigt Lozano 
bijvoorbeeld kunstenaarsvrienden als Robert Smithson 
en Carl Andre uit om in haar atelier een discussie te 
voeren over een niet van tevoren vastgesteld onderwerp. 
De dialoog zelf was het kunstwerk, wat overblijft zijn 
de notities. Doordat Lozano zich steeds meer focust 
op dit soort conceptuele kunstwerken verslapt de in-
teresse van de kunsthandel. Lozano maakt geen pro-
ducten meer, maar zet processen in gang en wordt 
daardoor langzamerhand onzichtbaar. In een carrière 
van tien jaar heeft zij doelgericht toegewerkt naar  
een steeds verdergaande abstractie. Met Drop out Piece 
keert ze in 1971 de kunstwereld volledig de rug toe. 
Terugkijkend lijken al Lozano’s acties en werken deel 
van de grote overkoepelende mal waarin ze haar  
kunstenaarschap heeft gegoten: een tien jaar durende 
toestand van verandering, die alleen kon eindigen  
in de dood of verdwijning. Een definitieve overgang 
naar een andere staat van zijn.

HERONTDEKKING EN WAARDERING

De tentoonstelling in MoMA PS1 in New York in 2004 
kan worden gezien als het begin van de herontdek-
king van Lozano. Europa werd in contact gebracht 
met haar werk door de tentoonstelling die Kunsthalle 
Basel in 2006 organiseerde en die in 2009 doorreisde 
naar het Van Abbemuseum in Eindhoven. Volgend 
jaar is er in Madrid een groot overzicht. Gezien de 
snel groeiende interesse voor Lozano’s oeuvre is dit 
het moment om nog een kwalitatief hoogstaand werk 
aan te kunnen kopen. In geen enkele andere openbare 
Nederlandse collectie is werk van Lozano opgenomen, 
terwijl kunstenaars uit haar kring als Sol LeWitt, Carl 
Andre en Richard Serra goed vertegenwoordigd zijn. 
 De wens om dit schilderij aan de collectie toe te 
voegen past binnen het ambitieuze aankoopbeleid 
van het Gemeentemuseum Den Haag van de afgelo-
pen jaren. Met de verwerving van werken van Lee 
Bontecou, Paul Thek, Louise Bourgeois, Fred 
Sandback (de laatste drie met steun van Vereniging 
Rembrandt) en onlangs de werken van de Gutai-
groep bouwt het Gemeentemuseum aan een collectie 
van werken van internationale kunstenaars die in de 
jaren zestig zijn gevormd. Het gaat in veel gevallen 
om kunstenaars die lange tijd zijn genegeerd door de 
kunstwereld, omdat hun oeuvres niet pasten binnen 
de heersende kunststromingen van hun tijd. Slide van 
Lee Lozano is niet alleen een belangrijke aanvulling 
op de groep recente aankopen van herontdekte  
kunstenaars uit dezelfde periode; ook in relatie tot  
andere deelcollecties zoals de minimal art van het 
Gemeentemuseum vervult het een verbindende rols

Laura Stamps

Conservator moderne kunst 
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Life is just a Bowl of Cherries
Paul Thek
1971. Olieverf op doek; drieluik,  
elk onderdeel 124 x 183 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Aankoop met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede  
dankzij haar Themafonds Moderne 
en Hedendaagse Kunst en haar Titus 
Fonds, en het Mondriaan Fonds

Untitled
Lee Bontecou
1960. Canvas, staal en koper draad, 
H 61 cm, B 73,7 cm D 17,8 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG
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