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Kröller-Müller Museum

Otterlo

The Paintings (with Us in the Nature)
Gilbert & George (geb. Dolomieten, Italië, 1943, resp. Devon, 1942)

1971. Olieverf op doek, serie van 6 triptieken van 230 x 680 cm en twee ingelijste en gesigneerde teksten
Gesigneerd, gedateerd, getiteld en genummerd op etiketten op de achterkanten van alle individuele schilderijen
Herkomst: de kunstenaars, Londen (2010)

Met steun van de Vereniging Rembrandt en haar Titus Fonds 
heeft het Kröller-Müller Museum de monumentale installatie 
The Paintings (with Us in the Nature) uit 1971 van het beroemde 
Londense kunstenaarsduo Gilbert & George aangekocht.  
Het is de overdonderende en uitdagende artistieke synthese 
van de gevoelens van twee jonge kunstenaars over hun missie in 
de kunst na een zomer in de paradijselijke natuur van oostelijk 
Engeland. Tevens is het hun eerste grote, belangrijke kunstwerk.

Het Kröller-Müller Museum heeft voor 

de verwerving van The Paintings (with 

Us in the Nature) steun gekregen van 

de volgende organisaties en fondsen: 

het Titus Fonds van de Vereniging 

Rembrandt, de BankGiro Loterij, het 

Nationaal Aankoopfonds van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, de Mondriaan Stichting, 

het SNS Reaal Fonds en het VSBfonds.
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Gilbert & George begonnen hun carrière in de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Die jaren waren de tijd van 
de artistieke experimenten rond een opgerekt kunst-
begrip: kunstenaars verruimden de mogelijkheden voor 
kunst op grote schaal en deden dat met een enorme 
vindingrijkheid, die nog steeds inspireert. Het begrip 
‘conceptuele kunst’ ontstond in die jaren. Het is de 
naam voor die vorm van beeldende kunst, waarin het 
overdragen van ideeën en betekenissen zo belangrijk 
werd gevonden, dat de materiële vorm van het kunst-
werk daaraan ondergeschikt werd gemaakt.

Binnen de conceptuele kunst konden de standpunten 
van de individuele kunstenaars sterk verschillen. Gilbert 
& George waren lange tijd een soort enfants terribles  
voor de ideeënkunstenaars. Enerzijds humoristisch en  
tegendraads, anderzijds melancholisch en met veel  
gevoel voor understatement, gaven zij op een originele 
manier inhoud aan het oude thema van het verbinden 
van leven en kunst. Beroemd zijn ze geworden om  

hun pose als ‘levende beeldhouwwerken’ in musea,  
met schmink op hun gezichten en handen, maar ze  
stuurden ook gedrukte sculpturen rond per post,  
zongen en dansten muzikale sculpturen, produceerden 
videosculpturen, maakten tekeningen als beeldhouw-
werken, schreven beeldhouwkunst in de vorm van  
boeken en gebruikten dus ook olieverf en doek voor 
sculptuur.

Uiteindelijk werd de fotografie hun belangrijkste  
artistieke medium en vonden ze hun favoriete onder-
werpen in het stadsleven en de sociale problematiek die 
daarmee samenhangt. Vanaf dat moment maakten ze 
geen ‘sculptures’ meer, maar noemden ze hun werken 
‘pictures’. Een wezenlijk kenmerk van hun werk was en is 
dat ze bewust kiezen voor een groot publiek, niet alleen 
door een aansprekende onderwerp- en vormkeuze, maar 
ook daadwerkelijk door hun al in de jaren zestig gekozen 
motto ‘Art for All’ trouw te blijven, bijvoorbeeld door 
gedrukte sculpturen gratis rond te sturen, door laag  



geprijsd grafisch werk in oplagen uit te geven en door 
hun auteursrecht niet te exploiteren.

 
SCHILDERKUNST ALS BEELDHOUWKUNST

In The Paintings (with Us in the Nature) zetten ze hun ver-
houding tot de natuur uiteen. Dit bijzondere werk uit 
1971 bestaat uit zes enorme, geschilderde triptieken 
met een begeleidende tekst. Het is de in de winter van 
1970-71 met olieverf op doek uitgevoerde herschepping 
van de gevoelens die ze beleefden in de daaraan vooraf-

gaande zomer in het Engelse landschap. Het is de enige 
sculptuur van deze ‘human sculptors’ in deze techniek. 
Ze beeldden zichzelf zittend, staand en slenterend in de 
natuur af. 

Voor de voorstellingen van alle triptieken gebruikten 
ze foto’s. Deze foto’s hadden ze in de zomer van 1970 
zelf gemaakt met een camera op een statief en met een 
zelfontspanner, maar ze vroegen ook regelmatig toeval-
lige passanten om een foto te maken. De plaatsen vonden 
ze in Suffolk, ten noorden van Colchester, omdat ze daar 
iemand kenden bij wie ze konden logeren. De keuze 
voor de plek in de natuur was dus min of meer toevallig 
tot stand gekomen: desgevraagd vertelden ze me dat het 
ook elke andere plaats in de natuur in Engeland had 
kunnen zijn. Ze wilden de schilderijen een ‘anoniem’ 
uiterlijk geven. Ze dachten eerst aan een opdracht aan 
een Indiase schilder van filmdecors uit hun buurt, maar 
ze vonden bij nader inzien zijn werk nog veel te gelikt, 
niet anoniem genoeg, en toen besloten ze maar om het 
zelf te gaan doen, al hadden ze geen enkele training als 
schilder.

The Paintings zorgde voor verwarring in progressieve 
artistieke kringen. In de eerste plaats door de materiaal- 
en techniekkeuze. Terugkeer naar de schilderkunst was 
wel ongeveer het laatste wat een moderne kunstenaar in 
die jaren geacht werd te doen. Achteraf gezien, nu we al 
weer de tweede of derde wedergeboorte van de schilder-
kunst beleven, zou het werk als profetisch kunnen worden 
ervaren. De vorm is een ander tot misverstanden aanlei-
ding gevend punt: triptieken kennen we vooral uit de 
traditie van de religieuze kunst. Gilbert & George hebben 
zichzelf steeds op de middenluiken afgebeeld. Door de 
herhaling, tot zesmaal toe, en door het grote formaat, 
wordt de illusie gewekt van scènes uit een heiligenleven, 
ook al lijkt het niet een erg opwindend leven. Gilbert & 
George vertelden me dat het mede hun intentie was om 
de indruk te wekken dat de werken door hen ‘gevonden’ 
waren, dat ze uit een onbestemd verleden (de middel-
eeuwen of de 18de eeuw) zouden kunnen dateren. 
Mede daarom kozen ze ook voor de primitief aandoende 
uitvoering van de schildertechniek.

Uit hun verblijf op het Engelse platteland in de 
zomer van 1970 kwamen nog veel meer werken voort, 
waarvan hun in 1971 ontstane ‘sculpture novel’ Side by 
Side hier het vermelden waard is. In een hoofdstuk in  
dit boek, getiteld With us in the Nature, wordt steeds een 
foto begeleid door een tekst, die zich laat lezen als een 
prozagedicht, waarin hun pluriforme gevoelens en  
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Metaljack

Gilbert & George

2008. Foto’s, 35-delig, 

317 x 528 cm

KRÖLLER-MÜLLER

MUSEUM, OTTERLO

Gilbert & George voor 

The Paintings in het 

Kröller-Müller Museum
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ervaringen in de natuur worden weerspiegeld. In dit 
boek zijn de foto’s terug te vinden voor vijf van de zes 
middenluiken van de triptieken. 

Bij The Paintings hoort een verklaring van de kunste-
naars: ‘George and Gilbert are delighted to have you here 
with them in their new romantic sad beautiful sculpture’.  
Ze schreven over het ontstaan van de schilderijen:  
‘Deze sculptuur hebben wij geleefd. Het was Zomer  
1970. Toen kwam de Winter en wij herschiepen deze  
gevoelens’. De taak die de kunstenaars zich opgelegd 
hebben is om het totale complex van ervaringen bij het 
beleven van de natuur aan ons over te dragen, en dat 
doen ze op een indringende wijze, ook al schromen ze 
niet om de ironie van de situatie te laten doorschemeren. 
Op het eerste gezicht wordt hier het één zijn met of  
het opgaan in de natuur gevierd. Maar er is meer.  
The Paintings is zowel een megalomane poging om een 
verloren gegaan gevoel terug te brengen, als ook een 
demonstratie van de leegheid die achter het idee van 
natuur als paradijs schuil gaat. Dat The Paintings multi-
interpretabel is, maakt de dubbele bodem die er in zit 
alleen maar mooier: de natuur is overweldigend, maar 
ook saai, de kunstenaars reflecteren, maar zijn ook leeg, 
de natuur presenteert zich ongerept, maar is door  

mensenhand gemaakt, getuige de stenen en houten  
elementen.

GILBERT & GEORGE IN HET KRÖLLER-MÜLLER

Hoe deze aankoop past in het verwervingsbeleid van de 
afgelopen jaren beschrijf ik in mijn andere bijdrage aan 
dit Bulletin. Van Gilbert & George bezit het museum 
een kwalitatief hoogstaande reeks van vijf unieke werken 
uit de jaren zeventig. Gilbert by George and George by Gilbert  
is een installatie uit 1970 met twee tekeningen en ge-
luid, waarin te horen is wat ze bespreken terwijl ze hun 
portretten tekenen. Dit werk behoorde tot de collectie 
Van Eelen-Weeber, die in 2006 met steun van de 
Vereniging Rembrandt is aangekocht. Drifters is een  
zevendelige serie grote tekeningen uit 1972, waarin de 
invloed van de alcohol zich doet gelden en de werelden 
van de bar en de natuur in elkaar beginnen te schuiven. 
Dan zijn er drie samengestelde fotowerken uit 1974, 1976 
en 1977, respectievelijk Human Bondage No. 6, Mental 
No. 2 en Angry. Hier hebben ze de vorm en thematiek 
gevonden waarmee ze wereldberoemd zijn geworden. 
Daarnaast zijn er ‘postal sculptures’, boeken en andere 
documenten uit de begintijd van Gilbert & George in de 
verzameling van het museum. Onlangs is er nog een 
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Drifters

Gilbert & George

1972. Houtskool op  

papier, 235 x 1365 cm

KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM, OTTERLO



38  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2012

groot recent werk uit 2008, Metaljack, aan toegevoegd. 
In andere Nederlandse verzamelingen, zoals die van het 
Stedelijk Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, 
het Van Abbemuseum en het Bonnefantenmuseum, zijn 
ook belangrijke werken van Gilbert & George, zodat 
hun veelzijdige en indringende werk in Nederland goed 
vertegenwoordigd is. Dit is mede het gevolg van het feit 
dat de kwaliteit en zeggingskracht van hun werk hier op 
een vroeg moment (h)erkend werd. 

Voor het publiek zal de serie triptieken zowel een feest 
voor het oog zijn, als een in voortdurende wisselende 
contexten figurerend werk waarmee visies op de natuur 
als paradijselijke ervaring verklaard dan wel ontmaskerd 
kunnen worden. Gilbert & George zijn bij een groot  
publiek bekend, zij hebben een sterrenstatus ontwikkeld 
die begint te lijken op die van Andy Warhol. De nieuws-
gierigheid naar de onbekendere kanten van hun werk is 
groot. De reacties van het publiek sinds we de triptieken 
laten zien zijn heel verrassend en inspirerend voor het 

toekomstige ‘gebruik’: de jongeren zien het als een fris 
en hedendaags werk, de oudere, ervaren kijkers plaatsen 
het in de ontstaanstijd en verbazen zich over het visio-
naire karakter ervan. Het kunstwerk lijkt tijdloos te zijn 
en dat wijst erop dat het steeds een andere, eigentijdse 
betekenis kan krijgen. 

Opname uit de 

‘sculpture novel’ 

Side by Side door 

Gilbert & George, 

1971



DE VERWERVING VAN ‘THE PAINTINGS’

The Paintings is steeds in het bezit van de kunstenaars  
gebleven, maar opgeslagen in Frankrijk. Op verzoek van 
het Kröller-Müller Museum is het voor de dag gehaald. 
Gilbert & George hadden het zelf al 25 jaar niet meer 
gezien. Het is dan ook zelden getoond: in 1971 en 1972 
in enkele Europese musea, in 1979 in Maastricht en in 
1986 in Edinburgh en Bordeaux. De kunstenaars zijn, 
nu ze de 70-jarige leeftijd beginnen te naderen, over 
hun nalatenschap gaan nadenken en vinden het Kröller-
Müller Museum de ideale bestemming voor dit werk.  
Zij waarderen de relatie met de natuur en de wijze 
waarop de verzameling is opgebouwd. Ze zijn bijzonder 
te spreken over de groep werken van hun hand die het 
museum tot nu toe heeft bijeengebracht. In de op 13  
februari 2011 uitgezonden aflevering van de TV-show van 
Ivo Niehe zeiden ze:‘ [The Paintings] is the most philosophical 
artwork we ever created and the Kröller-Müller Museum we  
believe is a philosophical museum.’ 

Na een prijs overeengekomen te zijn – de laagste 
waarde uit een taxatierapport van Christie’s – heeft het 
museum naast de Vereniging Rembrandt en haar Titus 
Fonds een aantal andere fondsen en organisaties be-
reid gevonden tot ondersteuning. Wij zijn ze daar zeer 
dankbaar voor! De opbrengst van de verkoop van  
The Paintings wordt door de kunstenaars geïnvesteerd 
in een stichting die hun artistieke werk, hun verzame-
lingen en hun huizen na hun dood zal gaan beheren. 
Omdat de triptieken een groot ruimtebeslag vergen 
zullen ze niet permanent worden opgesteld. Het museum 
streeft naar een jaarlijkse presentatie en zal die steeds, 
ook wanneer het werk buiten het museum wordt ge-
toond, op zijn website aankondigen. In 2012 zal het 
werk tot eind oktober te zien zijn in de tentoonstelling 
Verlangen naar volmaaktheid.

Evert van Straaten

Directeur
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