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zonderlijke kunstwerken verspreid over verzamelingen en musea in de gehele wereld’ 
samen te brengen. Voorts wordt aangegeven dat ‘het niet alleen onmogelijk is om één groot 
museum grondig te bekijken, je kan zelfs niet eens hopen om ze allemaal te bezoeken. Maar 
verlost van hun rommel vormen ze hier geleidelijk één enkele verzameling die, hoe groot 
ook, zal passen op een paar boekenplanken. Wat een precieus museum! Het bevat enkel de 
mooiste of  belangrijkste werken, perfect uitgelicht en even levendig als op de dag waarop ze 
werden gecreëerd en je kan ze bestuderen of  ervan genieten wanneer je maar wil.’
 Het boekproject werd dus expliciet gepresenteerd als een ‘huiselijke’ variant van een 
museum dat aanvankelijk bovendien werd opgevat als een virtuele verzameling van 
kunstwerken uit verschillende musea. Uiteindelijk beperkte Vigneau zich tot het Louvre 
en het museum te Caïro. Niettemin kan het worden beschouwd als een virtueel museum 
waarin werken naast elkaar worden geplaatst en aan een volgorde en hiërarchie onder
worpen. Het lijdt volgens Walter Grasskamp geen twijfel dat deze Encyclopédie photographi
que de l’art een belangrijke inspiratiebron vormde voor Malraux, die trouwens afbeeldin
gen en zelfs beeldcombinaties uit de Encyclopédie overnam. De ideeën uit Benjamins 
reproductieessay, dat in diezelfde periode tot stand kwam, worden er bovendien perfect 
door geïllustreerd. Ook Vigneau was ervan overtuigd dat fotografische reproducties onze 
omgang met kunstwerken grondig hebben gewijzigd – een aspect dat aan bod komt in zijn 
Une brève histoire de l’art de Nièpce à nos jours (1963). Steven Jacobs

 – Walter Grasskamp, Malraux und das imaginäre Museum. Die Weltkunst im Salon, München, Verlag C.H. 
Beck, 2014, pp. 6166.

 – N.N., Henri CartierBresson, Robert Doisneau, André Vigneau, 3 photographes français. Arles, Musée 
Réattu, 1965.

 – André Vigneau, Une brève histoire de l’art de Nièpce à nos jours, Parijs, Robert Laffont, 1963.

 XIX
Rubens 

Jacob Burckhardt
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Rubens is een van de laatste Phaidonpublicaties die in Wenen werd uitgegeven. Vanaf  
maart 1938 zou Phaidon voor een periode van ruim tien jaar onder de Londense uitgeve
rij Allen and Unwin opereren om te ontsnappen aan de Anschluss en het verbod op door 
Joden geproduceerde publicaties. Phaidon had toen reeds grote naamsbekendheid ver
worven. Vanaf  de late jaren twintig positioneerde de uitgeverij zich succesvol in de 
Duitstalige markt met heruitgaven van canonieke, cultuurhistorische teksten. Het gebruik 
van illustraties bracht deze teksten tot leven en maakte ze aantrekkelijk voor een breder 
publiek. Dankzij een combinatie van productoptimalisatie en het drukken in grote oplages 
(gemiddeld 15.000 exemplaren in eerste druk) kon men deze Volksausgaben aanbieden 
voor de prijs van een roman. Ook de vanaf  1935 uitgegeven grote kunstenaarsmonogra
fieën slaagden erin hoogstaande wetenschappelijke bijdragen te combineren met een uit
gebalanceerd design voor een onnavolgbaar lage prijs.
 Voor het aantrekkelijke boekontwerp, dat Phaidons handelsmerk werd, was de visionair 
Ludwig Goldscheider (18961973) verantwoordelijk. [XVII] De met zorg vormgegeven 
tekst, waarbij het lettertype en de typografie werden afgestemd op het onderwerp, bleef  
ondergeschikt aan de beeldopbouw. Godscheider voorzag de tekst in enkele gevallen zelf  of  
er werd een kunsthistoricus gezocht die een inleiding verzorgde nadat het platendeel was 
uitgewerkt. Bij de Rubensmonografie koos men echter voor het postuum verschenen 
Erinneringen aus Rubens (1898) van Jakob Burckhardt (18181897), en dus voor de her
uitgave van een reeds veelvuldig gepubliceerde tekst. Toch prijkt op de stofwikkel, de kaft 
en het titelblad niet de volledige titel, maar enkel de naam van de kunstenaar, waarmee de 
publicatie aansluit bij uitgaves over onder meer Rembrandt (1935), Titiaan (1936) en El 
Greco (1938). In het voorwoord lezen we dat vooral de vierhonderd illustraties deze her
uitgave onderscheiden van de vele reeds beschikbare edities van Erinnerungen aus Rubens. 
Het is de unieke combinatie van Burckhardts tekst met een visueel overzicht van Rubens’ 
werk dat toelaat een zo groot mogelijk publiek inzicht te geven in dit monumentale oeuvre.
 In de tekst worden enkele zwartwitillustraties discursief  ingezet om vergelijkingen met 
Caravaggio, Albani, Titiaan, Elsheimer en Murillo te illustreren. Ook hoe Rubens inspiratie 
haalde uit antieke sculpturen – zoals het Venusbeeld dat model stond voor Venus Frigida en 
Susanna en de ouderlingen – wordt aanschouwelijk gemaakt door het naast elkaar plaatsen 
van reproducties in de tekst. In de marges wordt frequent verwezen naar het platendeel 
dat op de tekst volgt en een eigen thematische ordening heeft. Hoewel hij niet met naam 
vermeld wordt, is deze ordening vrijwel zeker Goldscheiders verdienste. Voor de positione
ring van de beelden op de bladspiegel, de uitsneden van details, en de krachtige juxtaposi
ties stelde hij eigen maatstaven voorop: de nevengeschikte figuren moesten steeds in ver
houding worden weergegeven en hun positionering op de bladspiegel werd ofwel 
bovenaan, ofwel op ‘ooghoogte’ gelinieerd. Een detail dat in combinatie met een volledige 
weergave van hetzelfde werk werd getoond, beeldde hij – contraintuïtief  – steevast groter 
af. Vaak liet Goldscheider deze details voorafgaan op het totaalbeeld, als een introductie tot 
de compositie. Daarnaast worden in Rubens opvallend veel details autonoom gepresen
teerd: uitsneden worden geconfronteerd met (een detail van) een ander werk om stilisti
sche gelijkenissen te benadrukken. Deze beeldstrategie verlegt de focus van het afgebeelde 
narratief  naar de formele karakteristieken en typerende dramatische effecten. Zo wordt De 
tenhemelopneming van Maria (16181620) geconfronteerd met een detail uit Christus en de 
overspelige vrouw (16121613), waarvan een volledige weergave vervolgens wordt verge
leken met een detail uit de Tenhemelopneming. Hierdoor ontstaat een betekenisverschui
ving: de Farizeeën en Schriftgeleerden presenteren niet langer de overspelige vrouw aan 
Christus, maar zien vol verwondering Maria ten hemel oprijzen. Op hun beurt wijzen twee 
apostelen niet langer naar Maria, maar naar de overspelige vrouw. Door het opvoeren van 
deze details benadrukt Goldscheider de expressieve kwaliteiten van de excentrische figu
ren die Rubens’ compositie in beweging brengen en de blik sturen. Rubens bevat ook opval
lend veel uitvouwbare pagina’s om de monumentaliteit van de werken te beklemtonen. De 
dubbeluitvouwbare reproducties zijn een creatieve oplossing om het onthullende karak
ter en de drieledige architectuur van Rubens’ triptieken naar de binaire logica van het 
kunstboek te vertalen. De zijdelings uitvouwbare bladzijden vervullen dan weer een dub
bele functie: dichtgevouwen presenteren ze een uitsnede van het werk, en benadrukken zo 
visuele gelijkenissen tussen de figuren van Andromeda en Hera. Eenmaal ze zijn openge
vouwen, wordt het centrale narratief  over schoonheid en ijdelheid ontrafeld, met een ver
gelijking tussen Perseus en Andromeda (16381640) en Het Parisoordeel (16381639). Tot 
slot geven zes witomrande, ingekleefde kleurenreproducties, gefotografeerd door 
C. Angerer & Göschl, extra grandeur aan deze publicatie. Tegelijk getuigt de matige kwali

teit van deze reproducties van 
de beperkingen van de op dat 
moment nog zeldzame kleuren
druk.
 De variatie aan reproducties 
en de diverse bladspiegels 
maken deel uit van Horovitz en 
Goldscheiders heruitvinding 
van het kunstboek: de kracht 
van een geschilderd oeuvre 
wordt vertaald naar het gedruk
te medium. In politiek en eco
nomisch hachelijke tijden 
slaagden zij ook met Rubens in 
deze opzet. Veertig jaar na de 
eerste editie van Erinnerungen 
bracht Phaidon Burckhardts 

studie tot leven in een toegankelijke uitgave die het midden houdt tussen een geïllustreerde 
tekst en een met tekst geïllustreerd platenboek.  Griet Bonne
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In 1933 werd Kenneth Clark (19031983) directeur van de National Gallery te Londen – 
een instelling die hij ook tijdens de oorlogsjaren zou leiden. Sterk beïnvloed door de ideeën 
van John Ruskin, stelde Clark alles in het werk om kunst toegankelijk te maken voor een 
ruimer publiek. In dit perspectief  was hij een van de eerste prominente kunsthistorici die 
de massamedia inzette. Vanaf  1936 gaf  hij geregeld radiotoespraken en al in 1937 maak
te hij zijn debuut op televisie. Vanaf  de late jaren vijftig maakte hij televisieprogramma’s 
over kunst – een activiteit die culmineerde in de beroemde reeks Civilisation (196669).
 Clarks interesses in moderne media, mechanische reproductie en zijn ambities om kunst 
toegankelijk te maken komen samen in One Hundred Details from the National Gallery. 
Afgezien van een introductie en vooraan gegroepeerde notities over de schilderijen, bestaat 
dit boek uitsluitend uit paginagrote afbeeldingen, die elk een detail van een schilderij 
tonen. Behalve een bovenaan op de pagina geplaatst nummer gaan de hoogkwalitatieve 
zwartwitillustraties niet vergezeld van identificatie of  tekstuele verduidelijking. One 
Hundred Details (of  100 op de stofwikkel) is een plaatjesboek, dat de blik ritmeert met iden
tieke bladspiegels. Alle reproducties zijn niet alleen even groot, maar ook verticaal, in ‘por
tretformaat’, ongeveer centraal op de pagina geplaatst. Afbeeldingen in ‘landschapsfor
maat’ werden gekanteld waardoor je geregeld het boek een kwartslag rechts moet draaien 
om dan twee boven elkaar staande plaatjes te zien.
 Hoewel Clark in de introductie toegeeft dat sommige details zijn geselecteerd omwille van 
‘historische of  iconografische redenen’, werden de meeste details gekozen ‘omwille van 
hun schoonheid’. Hij merkt verder op dat het boek vele details bevat die wellicht nooit eer
der werden opgemerkt. Dit impliceert dat 
‘we niet zorgvuldig naar schilderijen kijken’ 
en dat ‘de grote waarde van deze fotografi
sche details ligt in het feit dat ze ons aan
moedigen om aandachtiger naar schilderij
en te kijken, en dat ze ons de beloningen 
van een geduldig kijken laten zien’. Clark 
geeft aan dat het niet (onmiddellijk) herken
nen van details een ludiek element bevat. 
Maar hij stelt ook dat foto’s een essentiële 
kunstkritische taak vervullen: ze presente
ren bekend materiaal op een nieuwe manier. 
Vaak stellen we ons te snel tevreden met een 
vlugge synthetische impressie.
 In de introductie schenkt Clark aandacht 
aan de schaal van de details. Delen van wer
ken van grote afmetingen kunnen toch van 
dichtbij worden aanschouwd, wat in de 
museumzaal onmogelijk is. Hij voert aan dat 
de lezer gewend is geraakt aan schaalreduc
tie, waardoor reproducties op ware grootte 
de meest gladde schilderijen ruw lijken te 


