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Inside Out, Red

Jorie Tijs

Kunstbloed

In de eregalerie van het Rijksmuseum waren 
tot begin april de ‘Internal Objects in Three 
Parts’ van Anish Kapoor te bezichtigen. 
De drie kunstwerken van 3,5 bij 2,5 meter 
zijn gemaakt van witte en rode siliconenhars 
en doen denken aan bloederige, pezige 
vleesmassa’s. Met deze grote werken, die 
het midden houden tussen een schilderij 
en sculptuur, reageert de wereldberoemde 
kunstenaar op de late werken van Rembrandt. 
Zoals Rembrandt in zijn late werk het innerlijk 
van personages toont, doet Kapoor hier het-
zelfde, maar dan door letterlijk te proberen 
door te dringen in een binnenwereld van 
spiermassa, pezen en bloedvaten. Zijn einde-
loze fascinatie met het menselijk lichaam en 

de kleur rood speelt ook in dit drieluik weer 
een grote rol.

“Red, of course, is the color of the interior of our 
bodies. In a way it’s inside out, red.”

De kleur rood heeft een dominante plaats 
in het oeuvre van Anish Kapoor. Hij wijt dat 
gedeeltelijk aan zijn Indiase achtergrond, 
maar daarnaast ziet hij het bij uitstek als een 
kleur die emotie oproept. Rood is voor hem 
de kleur tussen hemel en aarde, van bloed 
en de binnenkant van ons lichaam. Het heel 
donkere rood, zoals hij dat ook in de werken 
‘Drip’ en ‘Drop’ gebruikte, heeft een enorme 
intensiteit, het oogt misschien wel donkerder 

Anish Kapoor
Drip, 2008
Glasvezel en verf, 269,5 × 193 × 149,9 cm
© Anish Kapoor. All Rights Reserved, DACS 2016. 
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dan zwart. Kleur zien we volgens Kapoor niet 
zozeer met onze ogen, maar vooral met onze 
ziel omdat kleur (en de kleur rood heeft dat 
heel sterk) associatief werkt.

“Being an artist is a very long game. It is not a 
10-year game. I hope I’ll be around making art 
when I’m 80.”

Anish Kapoor werd in 1954 geboren in Bombay 
en opgevoed door een joodse moeder en een 
hindoeïstische vader. Na zijn jeugd in India 
vertrok hij begin jaren zeventig naar Londen 
waar hij aan twee kunstacademies studeerde. 
Tegenwoordig wordt hij beschouwd als een van 
de belangrijkste representanten van een gene-
ratie beeldhouwers die in de jaren tachtig in 
Londen is ontstaan. De vertegenwoordigers van 
‘New British Sculpture’ lieten zich niet meer 
leiden door het heersende minimalisme en 
conceptuele principes maar keerden terug naar 
het autonome object, naar poëtische zeggings-
kracht en een meer schilderkundige benadering.
Kapoor verwierf snel bekendheid met zijn 
beelden en installaties die zowel zintuigen 
als geest prikkelen. Van felgekleurde vormen, 
terpen van pigmentpoeder (‘1000 Names’) 
in zijn vroege jaren tot duizelingwekkende 
spiegelopbjecten en een wasschietend kanon 
(‘Shooting in the Corner’). Zijn kunstwerken 
zijn divers in afmeting – van enkele centimeters 
tot een installatie van meer dan honderd 
meter hoog (‘ArcelorMittal Orbit’) en ook divers 
qua materiaalgebruik – van traditionele, 
natuurlijke materialen zoals marmer, graniet, 
kalksteen en was tot hightech fiberglas, holle 
of juist bolle spiegels en roestvrij staal.

“Red is a colour I’ve felt very strongly about. 
Maybe red is a very Indian colour, maybe it’s one 
of those things that I grew up with and recognise 
at some other level.”

De kleur rood bergt vele krachtige en sym-
bolische betekenissen in zich die per cultuur 
verschillen. Kapoors integreert in zijn werk 
zowel de Oosterse als Westerse associaties met 
deze kleur. In het Westen wordt rood veelal 
gezien als een teken van liefde en gevaar. Dit 
zal mede ingegeven zijn door het feit dat bloed 
rood van kleur is, en dat het door mensen en 

dieren instinctief verbonden wordt met gevaar, 
met het (mogelijk) vloeien van bloed. In de 
associatie met bloed en daaraan verbonden het 
hart zit tegelijkertijd weer de positieve connota-
tie, namelijk die van liefde en verbondenheid. 
In de Indiase cultuur is de kleur rood alom 
aanwezig en positief van betekenis. Kapoor is 
zelfs zover gegaan een werk ‘My Red Home-
land’ te noemen. Het is de kleur die staat voor 
sensualiteit en reinheid, en die gedragen wordt 
door de bruid bij haar trouwen, bij feest- en 
herdenkingsdagen vaak gecombineerd met een 
tilak (rode stip) op het voorhoofd. Kapoor is 
zich er terdege van bewust wat hem er cultureel 
toe gebracht heeft om deze kleur veelvoudig te 
gebruiken maar volgens hem zit er meer achter. 
Vanaf de achttiende eeuw werd kleur onder 
andere gebruikt door schilders zoals William 
Turner om over te steken van kleur naar licht. 
Zelf neigt hij er juist toe van kleur naar duister-
nis te trekken. Rood heeft voor hem de krachtige 
zwartheid in zich die zich hiervoor leent. 
De kleur associeert met een donkere binnen-
wereld die hem mateloos boeit.

“In fact, all we ever do, is make our bodies, again 
and again.”

Kapoor maakte de werken ‘Drip’ en ‘Drop’ 
(2008) van glasvezel en verf. De grote, rode, 
reflecterende druppels worden getoond op 
een witte muur. Vooral ‘Drip’ oogt als een 
zware druppel bloed die op het punt staat toe 
te geven aan de zwaartekracht. Het kijken 
naar deze intens rode werken levert een 
tegenstrijdig gevoel op. Aan de ene kant kan 
een druppel bloed gezien worden als kwets-
bare menselijke materie, mogelijk pijnlijk 
en gruwelijk, terwijl het werk aan de andere 
kant van al het menselijke ontdaan is in zijn 
glanzende perfectie. Kapoor beschreef de 
kleur al als sterke katalysator van diepte en 
duisternis en het is intrigerend om te ervaren 
dat werken zoals ‘Drip’ en ‘Drop’ tegelijkertijd 
gewelddadig als delicaat en fragiel kunnen 
overkomen.

“I have nothing to say”

In 1990 mocht Kapoor Groot-Brittannië 
vertegenwoordigen op de Biënnale in Venetië. 

Zijn werk was nog maar bij een klein publiek 
bekend en hij was tot dan gewend aan men-
sen te vertellen waar zijn werk over ging en 
hoe ernaar moest worden gekeken. Zijn deel-
name aan de Biënnale in Venetië bleek een 
groot succes en plotseling had hij een enorm 
publiek. Daar gebeurde in zijn ogen iets heel 
bijzonders – plotseling gingen mensen hém 
vertellen wat zijn werk betekende. Het zorgde 
voor een fundamenteel andere kijk op zijn 
omgang met zijn publiek en benadering van 
wat hij maakt. Vanaf dat moment heeft hij 
vaak herhaald dat hij niets te zeggen heeft 
over het getoonde. Door te zwijgen laat hij de 
mogelijkheid open voor de kijker en het werk 
zelf om nieuwe en onvoorziene betekenissen 
te ontwikkelen.

“The journey of an artist is a journey of disco-
very and some engagement with the nature of 
material, with bodily things and all that has led 
me to this place. A fascination with red, over 
many, many years. I feel that one wants to open 
the story and not close it. I want this object to 
be here as if a real thing, as if a phenomena, a 
self-evident truth.”

Anish Kapoor, Monografie van David Anfam & Johanna 
Burton, 2009, uitgeverij Phaidon.
Interviews/artikelen van o.a. Ameena Meer (1989), Nicholas 
Baume (2008), Ina Cole (2007), Rachel de Meijer (2015).
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