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1. Enerzijds… anderzijds; zowel… als (M+M), 1988-92
Materialen: installatie met eiken kast, eiken tafel, tapijt, diverse gevonden voorwerpen, brandnetels,
kartonnen sculpturen, tekeningen, aquarellen, zwart-wit en kleurenfoto’s, grafiek, gedrukte en
handgeschreven teksten, schilderijen, ingekleurde fotodoeken
Thema / Sleutelwoorden: een oude eiken kast, tafel, tapijt, parket, onder het tapijt vegen, het
romantische vernieuwende, het classicistische epigonale, de klemmende harde grip, het nog onbesliste,
adelaar, terreur
Referentieplanten: brandnetel, zevenblad, eik, tomaat
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Referentieplanten: oleander, leliegras, tulp
De originele aanleiding en ervaringssfeer van het ensemble Mythe en Verlichting was werk aan een
set voor het theaterstuk Leonce en Lena van Georg Büchner (in een bewerking van Claus Peymann,
Schauspielhaus Bochum, 1985)

3. Paradoxale Intenties – Het Blauw van de Hemel neerhalen, 1988–92
Materialen: glazen schrijn, diverse gevonden voorwerpen, goudsbloemen, glas- en spiegelscherven,
ramen, tekeningen, zwart-wit en kleurenfoto’s, polaroidfoto’s, grafische prints, gedrukte en
handgeschreven teksten, schilderijen, aquarellen, ingekleurde fotodoeken, sokkels
Thema / Sleutelwoorden: Paradoxale Intenties: “Ik lieg nooit, ik ben geen tovenaar noch kan ik
dingen naar blauw omtoveren”, enkele theorieën uit de Duitse Romantiek (De Blauwe Bloem, Heinrich
von Ofterdingen) vergeleken en beschouwd in relatie tot mijn ensemblemethode, “A.O. – portret
– afschuwelijk – van Alex O.”, een mooie behuizing, weerspiegelde, zelfvervreemdende realiteit,
verbloemde realiteit – belangrijk: de stoel in de behuizing–draaistoel, een caleidoscoop

COVER

Referentieplanten: goudsbloem, indigofera tinctoria

All images courtesy Anna Oppermann Estate and Galerie Barbara Thumm.

Enerzijds… anderzijds; zowel… als (M+M), 1988-‘92
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Anna Oppermann | Neverending Paradox. Filosofische ensembles van

de late jaren ‘80
door Ute Vorkoeper, curator van deze tentoonstelling

“Ik haat definitieve, zich als absoluut manifesterende formuleringen.“
- Anna Oppermann

Inleiding tot haar oeuvre
Alles begon met een make-upspiegel. Eind jaren ’60 creëerde Anna Oppermann haar concept
ensemble door spiegeleffecten zoals weerspiegelingen, illusies en gebroken spiegelbeelden te
bestuderen en te analyseren. Voor haar allereerste ensemble, het Spiegelensemble (1968–
‘89), gebruikte ze een eenvoudige, rechthoekige make-upspiegel om haar privéomgeving
en persoonlijke levenssituatie, die ze als eng en benauwend ervaarde, te verdubbelen,
verschuiven en verruimen. Stap voor stap brak ze conventies, rolmodellen en overweldigende
feiten uiteen in talloze beeld- en betekenisfacetten. Uiteindelijk bracht ze het tot stand
gekomen amalgaam van tegengestelde opvattingen, gevonden voorwerpen, verbeelding en
tekens samen in complexe, beweeglijke en veranderlijke ruimtelijke composities: ensembles.
Oppermanns ensembles zijn bijzonder goed herkenbaar dankzij het feit dat hun creatieproces
er duidelijk zichtbaar in is. Ze combineren op unieke wijze theoretische en esthetische
aspecten van de kunst van de jaren ’60, van conceptkunst over procesmatige handelingen tot
arte povera en performancekunst.
Vanaf de jaren ‘60 tot haar vroege dood in 1993 ontstonden meer dan 60 ensembles in
verschillende groottes, die ze ook omschreef als principieel oneindige waarnemings- en
inzichtsoefeningen. Daarin waren alle denkbare visuele, beeldende en schriftelijke elementen
toegelaten. Elk ensemble begon met de meditatie voor een stilleven van planten en gevonden
voorwerpen, waaraan meestal een zin, een citaat of een korte tekst was toegewezen. Deze
‘startobjecten’ tekende de kunstenaar, ze beschreef ze en analyseerde ze. Ze koppelde
er associaties aan en schikte haar waarnemingen tot nieuwe, verruimde stillevens, die
ze vervolgens in foto’s en op doek vastlegde. Afwisselend tussen nabijheid en afstand,
observatie van dichtbij en van ver, ging ze daarbij, zoals ze schreef, geleidelijk aan over van het
particuliere naar het universele.
Spiegelensemble, rond 1969, detail

Achteraf gezien is deze beweging tekenend voor de hele ontwikkeling van Oppermanns
oeuvre. In de jaren ’70 ging de kunstenaar voornamelijk uit van zeer persoonlijke vragen
en problemen uit haar alledaagse leven – zoals de rolverdeling in de maatschappij; de
invulling van privacy; haar leven als vrouw, kunstenaar en moeder; haar relaties met andere
mensen. In de jaren ’80 verschoof haar onderzoeksfocus: haar werken richtten zich nu
toenemend op economische, politieke en filosofische vraagstellingen in een wisselspel
tussen kunst en maatschappij. Op basis van haar ervaring in de kunstwereld liet ze zich
eind jaren ’80 uiteindelijk ook in met de discussie rond de zogenaamde postmoderniteit.
Ze onderzocht de gelijkenissen tussen haar ensemblemethode en de ‘deconstructieve’
wijze waarop postmoderne filosofen en sociologen moderne concepten en universele
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waarheden poogden te ondermijnen. Ze ontdekte bij zichzelf een gelijkaardige interesse voor
de ambiguïteit van actie, voor paradoxale situaties en voor de tegenstrijdigheden van de
moderniteit.

modellen, die Anna Oppermann ter visualisatie creëerde, deel uit van haar beeldinstallatie.
Bovendien is de opbouw van de installatie opgevat als een theatersetting: het ensemble is van
de grond getild en houdt zijn kijkers op afstand.

Anna Oppermann heeft dergelijke dubbelzinnigheden en paradoxen in haar eigen gedrag
en in openbare en private acties van anderen al bijzonder vroeg opgemerkt en ze met
zelfkritische bedenkingen in haar ensembles verwerkt. In overeenstemming met haar
methode is ook haar late verkenning van het postmoderne denken natuurlijk niet ‘algemeen’
of filosofisch. Integendeel, ze onderzoekt de gelijkenissen met haar methode en benadert
dit ook kritisch vanuit onverwachte, zeer persoonlijke perspectieven. Daarbij ontdekt ze
een overvloed aan onbekende aspecten van paradoxale en ambivalente feiten, die nu
voor het eerst tot uiting komen in het samenbrengen van drie van haar latere ensembles in
S.M.A.K. Anna Oppermanns werk is een indrukwekkende visuele oefening in omgaan met
complexe, slinkende realiteiten. Gezien de wereldwijde pogingen om complexe correlaties
te vereenvoudigen zijn haar ensembles bijzonder relevant voor ons geglobaliseerde en
conflicterende heden.

Op een duidelijk andere manier creëerde Anna Oppermann in dezelfde periode met
Paradoxale Intenties – Het Blauw van de Hemel neerhalen (1988-‘92) een veel
toegankelijkere ruimte, die haar achterkant – de backstage – niet verbergt maar zichtbaar
is bij het betreden en verlaten van de tentoonstellingsruimte. In tegenstelling tot de ruwe
achterkant creëerde de kunstenaar aan de voorzijde een fel blauw-rood, caleidoscopisch
panorama over esthetische schijn en het zoeken naar waarheid, over schoonheid en
lelijkheid, eerlijkheid en leugen. Het vertrekpunt van het ensemble is een koningsblauw glazen
schrijn met een rood decor, waarvan de gefacetteerde afbeeldingen het hele ensemble
doordringen. Uitgestrooide glas- en spiegelvlakken en spiegelende en kleurrijke scherven
versterken de caleidoscopische werking van dit ruimtelijke werk. Op een passende manier
zijn in het caleidoscopische ensemble teksten verspreid over de caleidoscoop en gedachten
van de Franse filosoof François Lyotard over poststructuralistische, caleidoscopische
denktechnieken. Oppermanns ensemble breekt – conform poststructuralistische
denktechnieken – de op zich onoplosbare paradoxen uiteen in hun mooie, vitale, boeiende
facetten, zonder hun onvermijdelijke ontnuchterende, teleurstellende, bedreigende en
beangstigende facetten te verbergen.

Ensembles in de tentoonstelling
Bij het betreden van de ruimte valt de blik eerst op een wand van ruwe planken, de achterzijde
van het ensemble Paradoxale Intenties – Het Blauw van de Hemel neerhalen, dat ons via een
doorkijk uitnodigt naar de achterliggende ruimte. Maar voor dit spoor kan worden gevolgd,
wordt de aandacht volop van rechts getrokken door het ensemble Enerzijds… anderzijds;
zowel… als (M+M) (1988-‘92). Een massieve, donkere eiken kast vormt het centrum en
is – samen met een merkwaardig kruis dat Anna Oppermann op een rommelmarkt vond en
Elias Canetti’s boek Massa en Macht (M+M) – één van de ‘startobjecten’ van het ensemble.
De gebogen vormen van de kast vertaalde de kunstenaar in krachtige, soms weidse
schilderkunstige gebaren. Het kruis was haar vertrekpunt om grillige kartonnen sculpturen te
creëren, die in het ensemble werden opgesteld op de eiken tafel voor de kast en zijn omgeven
door tekeningen en beelden. In de loop van het werkproces ontdekte Oppermann, in het
spoor van Canetti, de onderlinge afhankelijkheid en wisselwerking tussen massa – het kleine
en veeldelige – en macht – het grote en schijnbaar krachtige. Ze werd getroffen door zowel de
impuls en de kracht die in de massa van delen aanwezig zijn, als door de eigenlijke onmacht
die wordt ervaren door de macht ten opzichte van de menigte.
Het ensemble Mythe en Verlichting (1985-‘92) ziet er heel wat lichter, helderder en kleurrijker
uit. Het ontstond uit een podiumontwerp waaraan Oppermann werkte voor Claus Peymanns
enscenering van Georg Büchners theaterstuk Leonce en Lena. In deze romantische komedie
keert de rebel Leonce zich tegen de heersende orde en wordt hij er uiteindelijk via absurde
omwegen opnieuw aan onderworpen. Leonce raakt hopeloos verstrikt en het ensemble
weerspiegelt vol ironie zijn ondoordachte, narcistische rebellie tussen Mythe en Verlichting. De
twee begrippen krijgen in het ensemble bovendien een eigen gedaante: de Mythe verschijnt
in de vorm van een kleverig, groen snoepmannetje; de Verlichting als een vlak, opvouwbaar
papieren mannetje. Ook de uitwerking in de toneelruimte en de enscenering in theatervorm
is te zien doorheen het ensemble. Daarnaast maken ook de complexe, klein- en veeldelige

Paradoxale Intenties – Het Blauw van de Hemel neerhalen,
1988-’92, rugzijde
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Enerzijds… anderzijds; zowel… als (M+M), 1988-‘92

details

Enerzijds… anderzijds; zowel… als (M+M)
Een massieve, donkere kast en een merkwaardig kruis dat Anna Oppermann op een
rommelmarkt aantrof en enkel op foto is te zien, waren de startobjecten voor dit ensemble.
Vergrotingen en verkleiningen van de boog van de kast komen in verschillende schilderijen,
tekeningen en foto’s terug. Het kruis bood inspiratie voor enkele grillige kartonsculpturen.
Een derde beeldbepalend element is het motief van twee handen die een zwangere buik
beschermen.
Waar ze in de jaren ’70 vooral uitging van persoonlijke levensvragen, richtte Oppermann zich
vanaf de jaren ’80 meer en meer op bredere maatschappelijke kwesties. In dit ensemble komt dit
samen. Niet alleen de gevonden startobjecten verschenen bij toeval op haar levenswandel, ooit
werd de kunstenaar ook spontaan getroffen door Elias Canetti’s boek Massa en Macht (M+M).
In het spoor van Canetti ontdekte Oppermann tijdens de ontwikkeling van dit werk stap voor
stap meer over de onderlinge gelijkenissen, verschillen en wisselwerking tussen massa en
macht. Eén van de inzichten die ze verwierf was: in de veelheid van de massa schuilt macht en
dat maakt de macht afhankelijk van de massa. Massa kan hier worden gezien in de vele, kleine
onderdelen waaruit dit ensemble bestaat. Macht lijkt zich te tonen in de statige kast, in weidse
schildergebaren en in handen als symbool van kracht en macht. Maar beide verweven zich in
dit ensemble ook met elkaar.
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Mythe en Verlichting
Dit ensemble ontwikkelde Anna Oppermann rond het bekende theaterstuk Leonce en Lena
van Georg Büchner over een prins en een prinses die hun gearrangeerd huwelijk proberen
te ontvluchten. Beiden willen spontaan verliefd worden en zelf hun partner kiezen. Tijdens
hun vlucht ontmoeten ze elkaar. De vonk springt over en al snel huwen ze. Zijn ze voor elkaar
voorbestemd of kwamen ze elkaar puur toevallig tegen?
Net als de liefde tussen Leonce en Lena viel het startverhaal voor dit ensemble Oppermann
toe: theatermaker Claus Peymann vroeg haar om een podiumontwerp te maken voor zijn
bewerking van het stuk. De opbouw van dit ensemble is dan ook als een theatersetting
opgevat. Zoals een toneeldecor is het van de grond getild, laat het enkel zijn voorzijde zien en
houdt het je op afstand. Maquettes van het podiumontwerp maken er deel van uit.
Theater is performance. En Oppermanns procesmatige werkwijze was sterk verwant met
performancekunst. In haar ensembles zie je de kunstenaar zelf en vele anderen performen.
Meer nog, in dit werk nam Oppermann het theater zelf, podium, regie en acteursrollen onder
de loep. De centrale figuren – het groene snoepmannetje dat Mythe voorstelt en het blauwe
papieren mannetje dat staat voor Verlichting – worden je letterlijk ‘voorgeschoteld’. Papieren
prinsen en koningen omringen hen.
Oppermann speelde hier met de verhouding tussen klein en groot. Personages verschijnen
in diverse formaten en op verschillende plekken tegelijk. Ook heden en verleden raakten in
elkaar verstrikt, want deze presentatie brengt uiteenlopende momenten uit het jarenlange
ontwikkelingsproces van dit werk in één beeld samen. Verschillende werkfases kan je hier dus
in één ogenblik samen bekijken. Deze vermenging van ruimte en tijd is kenmerkend voor elk
van Oppermanns ensembles.

Mythe en Verlichting, 1985-’92, detail

Mythe en Verlichting, 1985-’92,
presentatie in het atelier van de kunstenaar in 1992

Paradoxale Intenties – Het Blauw van de Hemel neerhalen,
1988-’92
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Paradoxale Intenties – Het Blauw van de Hemel neerhalen
Voor dit ensemble, een van de kleurrijkste binnen haar oeuvre, vertrok Anna Oppermann van
een blauw-rood glazen schrijn. Gefragmenteerde afbeeldingen van het schrijn zijn over het hele
werk verspreid. Het versplinterde effect doet denken aan beelden die door een caleidoscoop
in verschillende facetten zijn gesplitst. Glas- en spiegelvlakken versterken dit effect.
In tekstfragmenten lees je over de caleidoscoop en over technieken die de Franse filosoof
François Lyotard (1924-’98) ontwikkelde om denken in facetten te splitsen en onderwerpen
vanuit verschillende invalshoeken tegelijk te benaderen. De associatieve manier waarop
Oppermann haar ensembles maakte, is verwant met dit caleidoscopisch denken van Lyotard.
Oppermann speelde in dit ensemble met de vervlechting van waarheid en schijn, schoonheid
en lelijkheid, eerlijkheid en leugen. Daarbij benaderde ze deze tegenstellingen – volgens
Lyotards denktechnieken – met een open blik. Zo wordt bv. ‘de schijn ophouden’ door haar
verworpen maar tegelijk ook voorgesteld als een boeiend spel. Oppermanns ensemble trekt
schijnbare tegenstellingen of paradoxen in facetten uiteen en toont zowel hun positieve als
hun negatieve kanten.

Wat is een ensemble?
door Anna Oppermann

Met ensemble bedoel ik de documentatie van een bepaalde methode bij oefeningen in
waarneming en/of inzicht. Een ensembleopbouw omvat de presentatie van talloze pogingen om
een deel van de realiteit te begrijpen, te evalueren of ook – om grip te krijgen op een probleem.
Documenteren betekent visualiseren, sporen verzamelen en helpen bij het herinneren van
psychische processen op verschillende bewustzijnsniveaus, in verschillende referentiekaders.
Zo creëer ik de basis voor onderzoek (door tekortkomingen te capteren en ze aan te duiden),
met een kijk op mogelijke correcties en aanpassingen. Dit vereist een relatieve openheid bij het
arrangeren (… willen weten hoe, waarom ik, de anderen, de omstandigheden, de toestanden
zo zijn – … in hoeverre zijn we (ben ik) zelfstandig, onbewust gemanipuleerd, bv. ook bij het
maken van kunst, hoe ontstaat opinie – mening over kunst – enz.). Vertrekkend vanuit één punt,
(van relatief eenvoudig tot relatief complex), wordt het interesseveld daarbij almaar groter.

Over methode
Uitgaand van een reëel object (in het begin iets dat in de natuur werd gevonden, zoals een
blad, later mensen, gebeurtenissen, uitingen van anderen etc.) worden de volgende fases
ontwikkeld (of gestimuleerd):
1. Meditatie
2. Catharsis
waarmee hier wordt bedoeld zo spontaan mogelijk, deels automatisch (en ook subjectief)
reageren (en afreageren) en associëren op het object, om nieuwe en latente uitingen
uit te lokken en ze, voor zover het mogelijk is, te capteren in de vorm van schetsen
of notities (video- of geluidsopnames behoren tot de mogelijkheden). Dit is een fase
van polyfoon uitdeinen waarin alles is toegelaten – zelfs weergaven die de aandacht
niet zouden trekken wanneer ze zouden worden gemeten met gangbare criteria (–
depersonalisatie – projectie – dissociatie etc. –). Chaos moet worden verdragen. De
resultaten van deze fase worden in publiek gepresenteerde ensembles enkel selectief
toegankelijk gemaakt, want het is in deze fase dat de meest persoonlijke gebreken en
irrelevante opmerkingen de kop opsteken.
3. Reflectie (feedback)
samenvattende tekeningen en foto’s van de fases, om een zekere afstand te creëren
– op verbaal gebied: de eerste individuele verklaringen en associaties met het oog op
mogelijke oorzaken – motivaties – verzamelen van citaten van anderen.
4. Analyse (in een poging om een algemeen overzicht te bekomen)
samenbrengen van details en voorlopige resultaten in groepen, ze confronteren en
vergelijken met verschillende referentiekaders, waardensystemen (interdisciplinair
– met teksten uit de psychologie, filosofie, sociologie etc.) – formuleren van een
thema specifiek voor het ensemble, dat de richting van het te omcirkelen probleem
aangeeft en maken van diagrammen die de methode samenvatten. Op visueel vlak:
accentueren via vergrotingen (fotodoeken op groot formaat, beelden) en abstraheren
in samenvattingen (verkleiningen) in de vorm van foto’s van de fases, waarin veel details
voor buitenstanders niet langer herkenbaar of begrijpelijk zijn.

Paradoxale Intenties – Het Blauw van de Hemel neerhalen,1988-’92, detail
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Biografie
Er moet worden beklemtoond dat polyfoon uitdeinen afwisselt met samenvatten. Tijd speelt
een sleutelrol, voornamelijk ook bij het noodzakelijk verwerven van afstand. En zo spreiden
het ontstaan en bijwerken van veel ensembles zich over meerdere jaren (– theoretisch zijn ze
nooit afgewerkt). Door het gebruik van verschillende media – fotografie, tekening, installatie,
omgangstaal, intellectuele taal etc. – en door de confrontatie met spontane, reflectieve,
realistische en abstracte niveaus zijn metaniveaus (en dito bewoordingen) mogelijk. Een
samenvattende foto van een ensembleopbouw vormt als zogenaamde relationele foto
(Bezugsfoto) samen met het reële object het vertrekpunt van verdere pogingen om de methode
zoals ze hierboven wordt beschreven toe te passen.
Eerste druk in Kunstforum International Nr.28, 4/78, p.148-160

Anna Oppermann werd in 1940 geboren in het Duitse Eutin. Na haar studies aan de Hogeschool
voor Beeldende Kunst bleef ze in Hamburg wonen. In 1993 overleed ze in Celle, haar tweede
woonplaats. Van 1982 tot 1990 gaf ze kunst aan de Bergische Universität Wuppertal en van 1990
tot haar vroege dood was ze professor Vrije Kunsten aan de Universität der Künste Berlin.
Door haar deelname aan documenta 6 (1977) raakte ze bekend bij het internationale publiek. Er
volgden uitnodigingen voor de Biënnale van Venetië (1980), de Biënnale van Sydney (1984) en
documenta 8 (1987). Na haar dood waren grote werken van haar hand te zien op de Biënnale
van São Paulo (2012). Daarnaast waren haar werken altijd weer nationaal en internationaal
vertegenwoordigd in grote groepstentoonstellingen, recent o.m. bij Monday Begins on Saturday,
1st Bergen Assembly, Noorwegen (2013), Playtime, Städtische Galerie im Lenbachhaus,
München (2014), The Unfaithful Replica, Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Madrid, Spanje
(2016), Incorporated!, Ateliers de Rennes – Biennale d’Art Contemporain, Rennes, Frankrijk (2016)
en The Everywhere Studio, Institute of Contemporary Art Miami, VS (2017, upcoming).
Er werden retrospectieven aan haar oeuvre gewijd in het Bonner Kunstverein en in het
Kunstverein in Hamburg (1984). Het Württembergischer Kunstverein Stuttgart en de Generali
Foundation in Wenen organiseerden postume overzichtstentoonstellingen (2007). Verder
vonden talrijke solotentoonstellingen plaats in kunstinstellingen en galeries overal ter wereld.

Methodediagram, rond 1979

Anna Oppermann
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