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In de herfst van 1913 maakte Giacomo Balla 
een ritje in de zijspan van een motorfiets.  
De ‘motocicletta’, bepaald nog geen alledaags 
fenomeen, scheurde met een voor die tijd  
tomeloze vaart van zo’n vijftig kilometer per 
uur door de groene heuvels van de Pincio en 
de Villa Borghese in het noorden van Rome. 

Het ritje maakte een onvergetelijke indruk op 
Balla en werd de inspiratiebron voor Forme  
rumore di motocicletta. Met dit werk, waarin hij  
de snelheid en het lawaai van de voortrazende 
motorfiets weergaf, schiep Balla een sterk 
voorbeeld van wat de futuristen ‘dynamische 
sensatie’ noemden.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

Futurisme van het zuiverste water
Kröller-Müller Museum koopt gezichtsbepalend werk van Giacomo Balla 
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 Op 20 februari 1909 publiceerde Filippo 
Tommaso Marinetti onder de titel ‘Le 
Futurisme’ het eerste futuristische manifest 

in de Parijse krant Le Figaro. Met een hoop bombarie 
werd de geboorte aangekondigd van een nieuwe  
culturele en maatschappelijke beweging die zijn oor-
sprong had in Italië: het futurisme. In provocerende 
taal en met een onverholen anarchistische inslag re-
kende het manifest af met alle zogenoemde ‘verrotte’ 
tradities en elites en proclameerde het een radicale 
verjonging van de cultuur en de samenleving als  
geheel. Dat de beweging in Italië ontstond, is niet 
verwonderlijk, want geen ander land ging zo gebukt 
onder de ballast van de traditie. In deze nationalisti-
sche oriëntatie en door het feit dat het zich niet primair 
of uitsluitend richtte op de beeldende kunst, verschilde 
het futurisme van andere avant-gardebewegingen 
zoals het kubisme of het fauvisme.

Het futurisme omarmde de dynamiek van de  
moderne samenleving, die volgens Marinetti het best 
werd uitgedrukt door snelheid en door de technologie 
van de machine. Hij verklaarde dat de wereld er een 
nieuwe schoonheid bij had: die van snelheid. Een 
brullende automobiel was volgens Marinetti mooier 
dan de Nikè van Samothrake. Hiermee verklaarde hij de 
oorlog aan de gangbare esthetische idealen. Mobiliteit, 
snelheid en dynamiek werden geassocieerd met  
vooruitgang in algemene zin, in tegenstelling tot de 
oude statische waarden. 

Begin 1910 verscheen met het Manifesto dei pittori 
futuristi een vertaling van de futuristische uitgangs-
punten naar de schilderkunst. Dit manifest werd,  
behalve door Giacomo Balla, ondertekend door zijn 
collega’s Carlo Carrà, Umberto Boccioni, Gino 
Severini en Luigi Russolo. Op 11 april van datzelfde 
jaar volgde La pittura futurista: Manifesto tecnico. Het 
kernbegrip in de beide manifesten was ‘dynamische 
sensatie’. Hoe dat precies tot uiting moest komen in 
de nieuwe schilderkunst, bleef enigszins vaag. In elk 
geval was het duidelijk dat de futuristische schilders 
de eigentijdse dynamiek, de sensatie van snelheid en 
van continue verandering tot uitdrukking moesten 
brengen. Meer concreet leidde dit tot het streven om 
een bewegend object op verschillende momenten in 
één beeld weer te geven. De geluiden, het lawaai en 
liefst ook de geur van het moderne leven moesten 
vorm krijgen in de lijnen, volumes en kleuren in  
het schilderij. De rol van de toeschouwer moest niet 

beperkt blijven tot observeren, hij moest meegezogen 
worden in het spektakel op het doek. 

‘BALLA IS DOOD’

Giacomo Balla was ouder dan zijn groepsgenoten  
en had voor hij zich bij het futurisme aansloot al  
een carrière opgebouwd als schilder en illustrator.  
In 1900 leerde hij tijdens een verblijf van enkele 
maanden in Parijs het neo-impressionisme kennen  
en terug in Rome maakte hij snel naam met het schil-
deren van portretten van gegoede burgers. Later 
bracht hij Boccioni en Severini de principes van het 
neo-impressionisme bij. Na zijn ‘bekering’ tot het  
futurisme bood hij onder het motto ‘Balla is dood’ al 
zijn ‘oude’ schilderijen aan voor de verkoop. Door 
deze ommezwaai kwam er een abrupt einde aan zijn 
succesvolle loopbaan. Zijn kring van bewonderaars 
en opdrachtgevers slonk tot een klein groepje geest-
verwanten en een handjevol excentriekelingen uit de 
Italiaanse adel en de bourgeoisie. Dit verklaart waar-
schijnlijk waarom de meeste van Balla’s futuristische 
werken, ook de belangrijkste, niet op doek zijn geschil-
derd maar op het veel goedkopere papier. Op foto’s 
van zijn atelier uit de jaren 1914−1920 zijn grote aan-
tallen niet-ingelijste werken op papier te zien, eenvoudig 
aan de muur gespijkerd.

Het was een jonge aristocraat uit het groepje 
avant-gardisten rond Balla, die de kunstenaar in het 
najaar van 1913 meenam voor een tochtje met zijn  
motorfiets. Balla’s dochter Elica beschrijft hoe deze 

Forme rumore di motocicletta
Giacomo Balla (Turijn 1871-1958 Rome)
1913-14. Olieverf en gouache op papier, 73 x 101 cm
Bijdrage: € 250.000
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Forme rumore di motocicletta is verworven met steun  
van de Vereniging Rembrandt, de BankGiro Loterij, het 
SNS REAAL Fonds, het VSBfonds en het Mondriaan Fonds

Volo di rondini
Giacomo Balla
1913. Gouache op  
papier, 49 x 69,5 cm
KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM, OTTERLO
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man haar vader op een dag uitnodigde voor een  
ritje in het zijspan van zijn nieuwe motor en wat een 
verpletterende indruk deze gebeurtenis op hem heeft  
gemaakt. Ze schrijft dat het een emotionele belevenis 
voor hem was, iets geweldigs, heel modern, een ge-
heel nieuwe ervaring. Hieruit werd Forme rumore di 
motocicletta geboren, vervolgt ze, ‘metalige zilveren 
kleuren in stekelige prikkeldraadvormen geven de 
sensatie van het sputterende geluid van de motor van 
de motorfiets tegen een groene achtergrond van waar-
uit men de kleuren van de velden kan gewaarworden 
na de eerste regen van de herfst’.1

DE FUTURISTISCHE LACUNE

Sinds september 2013 is Forme rumore di motocicletta  
in het bezit van het Kröller-Müller Museum. Het werk, 
afkomstig uit een Zwitserse privécollectie, werd in 2012 
aangeboden op de TEFAF door kunsthandel Dickinson. 
De vraagprijs, aanvankelijk 3,5 miljoen euro, overtrof 
verre de eigen middelen van het museum. En ook met 
een gaandeweg tot 2,8 miljoen geslonken prijs kostte 
het de nodige tijd en volharding om Forme rumore te 
verwerven. 

We waren er vanaf het begin van overtuigd dat het 
werk bij uitstek in ons museum thuishoorde. Zoals 
bekend bracht onze oprichtster, Helene Kröller-Müller, 

een collectie bij elkaar waarmee zij de belangrijkste 
ontwikkelingen in de kunst van haar tijd wilde laten 
zien. Daar is ze bijzonder goed in geslaagd, maar het 
belang van het futurisme heeft ze te laat ingezien. 
Naar eigen zeggen, zoals blijkt uit haar Beschouwingen 
over problemen in de ontwikkeling der moderne schilderkunst 
(1925): ‘Helaas, ik kan geen voorbeeld uit de verzame-
ling hier vóór U laten verschijnen – ik zeg “helaas”, 
omdat het bij een verzameling, waarvan de strekking 
is, den ontwikkelingsgang in de kunst te demonstreren, 
toch gewenscht zou zijn, ook de futuristische phase te 
laten zien…’. Haar conclusie is zeker gerechtvaardigd 
omdat zowel het neo-impressionisme, waaruit de  
futuristische schilders voortkwamen, als De Stijl, 
waarop het futurisme een belangrijke invloed had, juist 
zeer goed vertegenwoordigd zijn in de verzameling. 
Ook het kubisme is prominent aanwezig. 

Helene Kröller-Müller was zeker niet de enige in 
Nederland die het belang van het futurisme niet of te 
laat onderkende. Tot ver in de 20ste eeuw werd de  
beweging een veel mindere status toebedeeld dan het 
kubisme en werden bovendien tal van verworvenheden 
van het futurisme aan het kubisme toegeschreven.  
In het Nederlandse openbare kunstbezit is deze stro-
ming dan ook slecht vertegenwoordigd. Het Stedelijk 
Museum Amsterdam bezit een Giacomo Balla 
(Automobile in corsa, 1913) en het Gemeentemuseum 
een Luigi Russolo (Revoluzione, 1913). 

FORME RUMORE IN OTTERLO

Alleen in het Kröller-Müller Museum werden serieuze 
pogingen ondernomen om de futuristische lacune te 
dichten. In 1971 werd met steun van de Vereniging 
Rembrandt Volo di rondini (1913) van Balla aangekocht 
en in 1977 volgde de bronzen sculptuur Forme uniche 
della continuità nello spazio (1913) van Umberto Boccioni 
(in een postuum gietsel), geschonken door de Dr. C.H. 
van der Leeuw Stichting. 

Met name de relatie tussen Forme rumore en Volo di 
rondini is interessant. In de cruciale jaren 1913−14 werkte 
Balla toe naar een abstracte weergave van beweging 
en snelheid aan de hand van twee motieven: de vlucht 
van zwaluwen (rondini) en de beweging van auto’s en 
motoren. Met de aankoop van Forme rumore heeft het 
museum nu niet alleen beide thema’s in huis, ook  
vormen de twee Balla’s een spannend contrast. Volo di 
rondini is zonder meer de meest uitgebalanceerde van 
de twee, met de zich herhalende, organische beweging 

Ritratto femminile
Gino Severini
1913. Pastel op karton, 66 x 56 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO
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van de vogelvlucht. Het motorgeweld in Forme rumore 
is rauwer, de ronddraaiende tandwielen knarsen, de 
uitlaat sputtert en knalt. En dat is precies wat de  
futuristen ‘dynamische sensatie’ noemden.  

De Vereniging Rembrandt ondersteunde als eerste 
de aankoop van Forme rumore, gevolgd door het SNS 
REAAL Fonds, het VSBfonds en het Mondriaan Fonds. 
Het museum leverde een eigen bijdrage van 1,6 miljoen 
uit de gelden van de BankGiro Loterij. De vreugde over 
deze aankoop werd nog versterkt doordat het museum 
bijna tegelijkertijd drie schitterende futuristische 
werken van Gino Severini in langdurig bruikleen 
kreeg. Balla, Boccioni, Severini, ze vormen nu een 
volwaardig ensemble, waarmee het Kröller-Müller 
Museum het futurisme kan laten zien als integraal 
onderdeel van de kunstgeschiedenis – als enige  
museum in Nederland.

Lisette Pelsers

Directeur Kröller-Müller Museum

Kunstvragen 

Hugo Crul (54) 
Partner bij RoutsLaeven, lid van de in mei 2014 opgerichte  
Van Rijn Cirkel 

Wat is uw eerste kennismaking  
met kunst?
‘Toen ik klein was gingen we  
als gezin regelmatig naar het 
Kröller-Müller Museum. De 
stukken van Van Gogh maakten 
grote indruk op me. Felle 
kleuren, stevig neergezet, ik vond 
het prachtig. De herinnering is 
misschien ook in het geheugen gebrand doordat we thuis  
een reproductie van zijn Amandelbloesem hadden hangen.’

Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Dat was Nighthawks van Edward Hopper. Tijdens mijn studie in 
Chicago ging ik om de twee weken naar het Art Institute, waar ik 
dan een hele tijd naar dat werk kon kijken. Zijn schilderijen lijken 
realistisch, maar impliciet, door de compositie, de kleur en het 
thema, komt er een heel verhaal mee dat je emotioneel raakt 
zonder dat je precies kunt benoemen wat er gebeurt.’ 

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Halverwege de jaren negentig hebben mijn vrouw en ik een 
Japanse prent gekocht in de Spiegelstraat in Amsterdam. Een 
samoeraikrijger, geïnspireerd op Musashi.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Dat is een hele lijst. Ik ben heel blij dat het Rijksmuseum weer 
open is, nu kan ik mijn favorieten Vermeer en Berckheyde weer 
bewonderen. In mijn studententijd ging ik regelmatig op 
zondagochtend naar het Stedelijk, een heilzaam rondje cultuur 
tanken met een kater. The Beanery van Edward Kienholz vond  
ik geweldig. En als het om buitenlandse musea gaat wil ik Tate 
Modern noemen, ook vanwege het gebouw.’

Welke tentoonstelling heeft ooit een grote indruk gemaakt?
‘Anderhalf jaar geleden was er een grote overzichtstentoon-
stelling van Edward Hopper in het Grand Palais in Parijs. 
Geweldig weerzien met veel dierbare werken. We hebben onze 
kinderen meegesleurd naar een heleboel musea waar ze niets 
aan vonden, maar van deze tentoonstelling zeiden ze voor het 
eerst – uit zichzelf – dat ze het mooi vonden.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘In zijn algemeenheid houd ik van kunst waar op een of andere 
manier een onderliggende laag in zit die je ervaart, maar niet 
kunt benoemen. Het grappige is dat je dat in heel verschillende 
kunstvormen kunt terugvinden. Bij Vermeer, bij Hopper, maar 
ook bij Beuys of in de fotografie. Ik laat me graag verrassen.’ 

INTERVIEW

Forme uniche della
continuità nello spazio 
Umberto Boccioni
1913. Brons, 117 x 30,5 x 87,5 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, 

OTTERLO

Noot

1  E. Balla, Con Balla,  
Milano 1984, dl. 1, p. 312.


