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Konstruktion No. 5 is als het ware een toneel voor geo
metrische vormen, waarop een spel tussen voor en 
achter, tussen illusie en werkelijkheid zich uitvouwt. 
Op het middenveld heeft de kunstenaar een drietal 
rechthoeken geschilderd. De grijze verdwijnt achter de 
groene baan, die op zijn beurt door de zwarte recht
hoek wordt overlapt, wat een ruimtelijk perspectief 
aan het geheel geeft. Rechts van de grijsgestippelde 
driehoekige vorm, die onder de groene baan lijkt te 
verdwijnen, zijn met potlood drie verticale lijnen ge
trokken, die weer een andere ruimtelijkheid oproepen 

doordat ze zijn afgezoomd met helderwitte verf. De 
grijze cirkel lijkt een schaduw van het bolletje hout 
erboven te zijn, wat samen met de daadwerkelijke 
schaduw die op het doek valt zorgt voor een spel met 
licht en donker. 

ABSTRACTE BEELDTAAL

Het oeuvre van VordembergeGildewart omvat  
schilderijen, maar ook meubelen, interieurontwerpen, 
typografie, fotogrammen, reliëfs in steen en architec
tuurontwerpen. Zijn vader had een meubelwerkplaats 
in Osnabrück, en om de zaak te kunnen overnemen 
ging Vordemberge in 1919 naar Hannover om interieur
architectuur te studeren. Hij legde zich al snel toe op 
sculptuur en ging daarnaast architectuur studeren aan 
de Technische Hochschule. In Hannover kwam hij  
in aanraking met de avantgarde. Konstruktion No. 5 
vormt samen met zes andere schilderijen uit 1924 de 
eerste groep werken van Vordemberge, waarin hij  
opvallend genoeg zonder aarzeling een abstracte 
beeldtaal weergeeft die later zou leiden tot een uit
zonderlijk oeuvre.

Er zijn verschillende omstandigheden aan te wijzen 
die kunnen helpen Konstruktion No. 5 te verklaren. De 
eerste is de Kestner Gesellschaft, een genootschap met 
een galerie die als doel had de beeldende kunst te  
bevorderen, en die in Hannover regelmatig tentoon
stellingen organiseerde van kunstenaars als Paul Klee, 
Wassily Kandinsky en El Lissitzky. Lissitzky was in 
1923 een tijd te gast bij de Gesellschaft, waar hij werkte 
in een door Kestner beschikbaar gesteld atelier. 
Vordemberge zag de eerste tentoonstelling van de 
Prounschilderijen van Lissitzky in 1923. In 1924 kreeg 
Vordemberge de mogelijkheid om het atelier te betrek
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De Duitse kunstenaar Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899-1962) 
behoorde onmiskenbaar tot de avant-garde in de jaren twintig van 
de 20ste eeuw. Hij bevond zich in dezelfde artistieke kringen als El 
Lissitzky, Kurt Schwitters en Theo van Doesburg. Laatstgenoemde 
was zo onder de indruk van het werk van Vordemberge dat hij hem 
uitnodigde zich aan te sluiten bij De Stijl-beweging. Ook ruilde hij 
een van zijn Contra-composities tegen twee van diens schilderijen. Dit 
voorjaar wist Gemeentemuseum Den Haag (sinds 1 oktober Kunst-
museum Den Haag) de hand te leggen op een van die twee werken.
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ken. Hij trof er een grote hoeveelheid werk aan van 
Lissitzky: grafiek, typografie, schetsen en tekeningen. 
Het werk van Lissitzky zou een beslissende wending 
geven aan zijn oeuvre. De Prounschilderijen van 
Lissitzky en Vordemberges Konstruktions, waaronder 
No. 5, zijn op eenzelfde manier geconstrueerd,  
namelijk met winkelhaak en passer. Als om het gecon
strueerde te benadrukken, monteerde Vordemberge 
een half bolletje hout op het oppervlak van het werk 
en liet hij potloodstrepen zichtbaar.

In Hannover begaf Vordemberge zich vanaf het 
begin van de jaren twintig ook in de kringen van 
Dadaïst Kurt Schwitters. De twee werden goede 
vrienden. Schwitters maakte Vordemberge enthousiast 
voor diens nieuwe typografische opvattingen. De stip
peltechniek die Vordemberge toepast in Konstruktion 
No. 5 is een kunstgreep die ontleend is aan de typo
grafie, een methode om grijstinten te suggereren. 
Belangrijker nog, Vordemberge raakte gefascineerd 

door Schwitters’ eigenzinnige opvattingen over thea
terontwerpen. In 1923 en 1924 maakt hij veel schetsen 
voor ‘Bühnebilder’, waarin beeldelementen worden 
geformuleerd die later in Konstruktion No. 5 zullen 
worden hergebruikt. Het tussen de zwarte stroken  
gelegen middenveld bijvoorbeeld krijgt vanzelf iets 
van een bühne. 

CONTACT MET VAN DOESBURG

Kurt Schwitters had contact met Theo van Doesburg, 
die net als Vordemberge zocht naar een verbinding 
tussen beeldende kunst en architectuur die een ge
voel van moderniteit zou weten te vangen. In januari 
1924 kwam Van Doesburg naar Hannover, waar hij in 
de Kestner Gesellschaft een tentoonstelling inrichtte. 
Van Doesburg bezocht het atelier van Vordemberge 
voor het eerst op 25 februari 1925. Daar zag hij werken 
die strookten met zijn eigen visie van een elementaire 
schilderkunst. Een jaar later zou Van Doesburg werk 
van Vordemberge publiceren in De Stijl. In Vordem
berge zag Van Doesburg een bondgenoot in zijn  
confrontaties met Mondriaan. Vordemberge beperkte 
zich echter nooit tot het primaire kleurenschema dat 
de andere kunstenaars van De Stijl aanhielden. Ook 
kon hij zich niet vinden in de visie op zwart, wit en 
grijs als nonkleuren. Toch nodigde Van Doesburg 
hem uit om lid te worden, terwijl Van Doesburg de  
eigenzinnige Piet Zwart bijvoorbeeld niet bij De  
Stijl wilde. Van Doesburg was in ieder geval onder  
de indruk van het werk van Vordemberge. In 1925 
ruilde hij zijn Contra-compositie VI tegen Konstruktion 
No. 3 en No. 5 met Vordemberge, waarschijnlijk naar 
aanleiding van de tentoonstelling L’art d’aujourd’hui 
in 1925 in Parijs. 

Bovenstaande contexten spelen een rol in de  
betekenisvorming en beleving van Konstruktion No. 5. 
Het werk wordt een toneel waarop kleur, vorm en 
licht door ordening een eigenzinnige rol kunnen 
gaan spelen: ‘Ik wil orde, niet de vrijheid van het  
toeval. Het kunstwerk ontstaat vanuit berekening.’ 
Met de verwerving van Konstruktion No. 5 is de vroegste 
fase van VordembergeGildewart in de Collectie 
Nederland vertegenwoordigd en heeft Kunstmuseum 
Den Haag de internationale context van haar vermaarde 
De Stijlcollectie verder versterkt. Een belangrijke 
schakel tussen Nederland (De Stijl), Rusland (het  
suprematisme) en Hannover (het constructivisme)  
is nu in de collectie van Kunstmuseum Den Haag  
geborgds 
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Friedrich Vordemberge-
Gildewart in zijn atelier  
in Hannover in 1925, met 
op de middelste rij van 
links naar rechts Kurt 
Schwitters, Käthe Steinitz 
en Hans Nitzschke, en op 
de achterste rij Nelly en 
Theo van Doesburg.


