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De tweejaarlijkse Prijs voor de  
Jonge Kunstkritiek is een initiatief van: 
De Appel, Witte de With Center for 
Contemporary Art, Mondriaan Fonds, 
Stedelijk Museum Amsterdam, M HKA - 
Museum van Hedendaagse Kunst  
Antwerpen, Van Abbemuseum, Cobra 
Museum voor Moderne Kunst, Netwerk  
Aalst en M-Museum Leuven.

In 2018 waren de mediapartners: 
De Groene Amsterdammer, H ART, 
Metropolis M, Knack, Het Parool, 
Rekto:Verso en Tubelight.  
Deze editie werd bovendien mogelijk 
gemaakt door de medewerking van:  
AICA Nederland, Domein voor 
Kunstkritiek, De Nieuwe Garde en  
Prix de Rome.
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 Wie de tentoonstelling binnenstapt wacht een traktatie.  
 De Amerikaan Wayne Thiebaud presenteert mierzoete 
taarten en cakes die hij in kleurrijke olieverf neerzette op het 
doek. Wie houdt er niet van taart en welke museumbezoeker 
houdt er niet van met zichtbaar enthousiasme gepenseeld 
werk? Het is daarom moeilijk om de tentoonstellingszaal van 
Museum Voorlinden in Wassenaar niet als een snoepwinkel 
te zien. Een plek om je over te geven aan genot. De aantrek-
kingskracht staat vast. Maar wat is voorbij deze verleiding de 
inhoud van de getoonde schilderijen?

 Dit is de eerste overzichtstentoonstelling die de 97-jarige 
 Thiebaud in Europa heeft. Met zo’n leeftijd is het niet 
vreemd dat de lijst van gehouden exposities lang is en dan 
met name in zijn thuisland en het Verenigd Koninkrijk. 
In Nederland was zijn werk voor het eerst te zien in 1964 in 
het Amsterdamse Stedelijk Museum. Destijds presenteerde 
directeur Wim Beeren zo’n taartenschilderij in de  
tentoonstelling American Pop Art. Dat label heeft Thiebaud 
zelf altijd verafschuwd, want hij herkent zijn eigen werkwijze 
niet in de stijl van anderen die ‘te vlak en wat uitvoering 
betreft te mechanisch’ zijn. Thiebauds werk verschilt ook op 
de manier waarop onderwerpen uit de popcultuur worden 
gepresenteerd met die van popiconen zoals Andy Warhol of 
Richard Hamilton, waar altijd een subtiele kritiek op  
massacultuur of de consumptiemaatschappij tot uitdrukking 
komt. De taarten van Thiebaud kennen geen ironie  
of waarschuwing voor verval. Ze zijn vooral erg vrolijk  
en uitnodigend.
 De vaardigheid om de taartjes sfeervol te presenteren deed 
Thiebaud op als tekenaar bij een reclamebureau en de Walt 
Disney studio’s, waar hij leerde om objecten aantrekkelijk 
neer te zetten. De schaduwen die de taartpunten over  
de bordjes werpen zijn bijvoorbeeld felblauw, waardoor het 
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onderwerp levendig wordt uitgelicht. Net als in reclame- 
uitingen wordt de vorm van het product aan het ideaal van de 
lifestyle gekoppeld. In de schilderijen van Thiebaud gebeurt 
dat letterlijk in de achtergrond. Door deze zo licht te maken 
dat het lijkt alsof er altijd een laagstaande zon door de 
etalageruit schijnt, ontstaat een verstilling die de zoetigheid  
monumentaliteit geeft. 
 Toch blijft het zoetigheid. De vraag is nog steeds wat de 
gepresenteerde taartjes uitbeelden. In de lange traditie van 
het stilleven zijn de taartschilderijen die Thiebaud vanaf de 
jaren zestig maakte eigentijds te noemen. Ze vormen een 
scherp contrast met bijvoorbeeld zeventiende-eeuwse 
banketstukken waar naast het zilverwerk en pasteien vaak 
rottend fruit is gerangschikt als relativering van wereldlijke 
luxe door een verwijzing naar de dood. Als bezoeker van  
deze tentoonstelling is het niet moeilijk om zich voorbij de 
lijsten van de taartenschilderijen die typisch Amerikaanse  
wegrestaurants in te beelden. Anders dan de moraliserende 
boodschap die de Hollandse decadentie vergezelde, zijn  
de luxe meringuetaarten en met fondant beklede cakes niets 
anders dan een belofte die hoort bij de belofte van  
de naoorlogse Verenigde Staten: de middenklasse maakt  
aanspraak op materiële luxe. 

 In de volgende zalen verschijnt voor het eerst een duister  
 randje rondom deze belofte van genot en comfort bij de 
schilderijen waarop figuren zijn afgebeeld. Het is een reality 
check. Om een huis in de suburbs met een auto op de oprit  
te kunnen betalen was werk nodig, wat op de schilderijen  
die Thiebaud ook in de jaren zestig maakte tot zichtbare  
vervreemding van elkaar leidt. Net als de beroemde  
eenzaamheid in Night Hawks van Edward Hopper is een groep 
mensen in één ruimte toch eenzaam op het schilderij met  
de onbeduidende titel five figures (die door zakelijkheid toch 
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al veel zegt). De noodzaak van het verdienen van geld om 
een middenklassenbestaan te kunnen leiden wordt scherp 
geduid op Standing Man uit 1964. In tegenstelling tot het  
personage Don Draper uit de tv-serie Mad Men, die vandaag 
de dag het beeld van de stijlvolle pakkendrager uit  
de jaren zestig belichaamt, is het kostuum van deze staande 
figuur zowel te hoekig als te wijd. Om het ongemak van  
het kantoorleven te benadrukken is de geschilderde man ook 
nog een fractie te groot voor het doek, waardoor hij zijn 
hoofd noodgedwongen licht moet kantelen om een aanraking 
met de lijst te voorkomen. 
 Museum Voorlinden heeft wat mij betreft de neiging  
om de beeldende variant van een greatest hits album te zijn;  
de werken zijn van beproefde kwaliteit zonder dat de  
samenstelling duidelijk blijk geeft van durf. Dat er naast 
Standing Man een stilleven is gehangen met daarop  
zwartleren schoenen die precies het beknellende keurslijf van 
de man met zijn ongemakkelijke kostuum weet samen te 
vatten, dat maakt dat de inrichting van deze tentoonstelling 
al een stuk spannender overkwam dan de presentatie van 
de vaste collectie. Dit werk, Black Shoes, toont een felgroene 
schaduw om de schoenen, terwijl de veters over de witte 
achtergrond dansen. Dit op zich tedere werk wordt door de 
plaatsing tot symbool voor een weinig glamoureuze  
kantoorbaan. Het kan zo een moderne variant zijn op de 
analyse van filosoof Martin Heidegger van een paar door  
Van Gogh geschilderde schoenen. Heidegger meende in de 
slijtage van het geschilderde schoeisel het harde boeren- 
bestaan te herkennen. Zo bekeken lijken de glimlichtjes op 
de Black Shoes, die staan voor gepolijste netheid, te worden 
ontmaskerd als schijn. Zo voornaam en levendig is het leven 
van de kantoorklerk immers niet.
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 Heidegger werd door de kunsthistoricus Meyer Schapiro 
  gewezen op zijn ongelijk. Schapiro schreef dat de  
interpretatie een projectie was, zonder dat er goed naar het 
werk was gekeken, waardoor Heidegger zowel ‘te veel als  
te weinig’ in het schilderij zag. De kunsthistoricus gaf aan dat 
er goed naar de weergave van de werkelijkheid, de stijl en  
de interpretatie door de kunstenaar moet worden gekeken om 
een kunstwerk in alle volheid te kunnen waarderen. Ook  
de relatie tussen Black Shoes en Standing Man blijkt niet te 
bestaan. De schoenen zijn geschilderd in 2018 – geen kritiek 
dus op kantoorbanen in de jaren zestig – voor Joop van 
Caldenborgh, eigenaar van zowel museum Voorlinden als de 
bewuste schoenen. De werken zijn op thema gerangschikt, 
zonder dat er in het bijzonder over de sociaal-maatschappelijke 
status is nagedacht door de curator van de tentoonstelling. 
 Volgens Thiebaud zelf hebben de taartjes aantrekkings-
kracht op hem door de voedselschaarste tijdens de Grote  
Depressie die hij als tiener meemaakte. Daarnaast geeft hij in 
meerdere interviews aan dat de kleuren en de vorm van het 
gebak veel schilderkunstige mogelijkheden bieden. Nu in de 
consumptiecultuur anno 2018 zoetigheid in grote mate  
voorhanden is, heeft de schildertechniek voor de hedendaagse 
interpretatie daarom waarschijnlijk de overhand. Een oog 
voor detail en haast expressionistisch gebruik van kleuren 
maken dat Thiebaud een meester is van de presentatie.  
Wat wordt voorgeschoteld is een beeld dat hoort bij de tijd 
dat de VS een gidsland was voor het brengen van stabiliteit. 
De taartjes staan daarmee voor welvaart en het omarmen 
van de Amerikaanse cultuur. Nu welvarendheid  
vanzelfsprekend is geworden en niemand de VS onder Trump 
nog een gidsland durft te noemen, staan de taartjes van 
Thiebaud voor een tijdperk dat aan het eindigen is.
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