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De Amerikaanse 
geschiedenis van ‘Beverly 
Edmier 1967’ 

Jorie Tijs

Kunstbloed

Dallas, 22 november 1963 – In een open 
limousine maakt de Amerikaanse president 
John F. Kennedy samen met zijn vrouw Jackie 
een rondrit door de Texaanse stad. Plotseling 
klinken er drie harde schoten en slaat het 
hoofd van de president achterover. In shock 
klimt Jackie Kennedy op de kofferbak richting 
de aanstormende beveiligingsagent.

De aangrijpende fi lmopnames van de 
moordaanslag op Kennedy behoren wellicht 
tot de meest uitgezonden beelden wereldwijd. 
Veel mensen van boven de zestig weten nog 
precies waar ze waren en wat ze deden op 
het moment dat ze er kennis van namen. 
Latere generaties kennen de fi lmbeelden van 
televisie-uitzendingen, documentaires en 
speelfi lms. Doordat de beelden zo vaak her-
haald zijn krijgen we het gevoel er (bijna) bij 
geweest te zijn en staan ze in ons collectieve 
geheugen gegrift. Zo ook bij de Amerikaanse 
kunstenaar Keith Edmier (Chicago, 1967) die 
in zijn werk veelvuldig gebruik maakt van 
dat collectieve geheugen en historische 
(Amerikaanse) gebeurtenissen laat versmelten 
met zijn persoonlijke herinneringen en 
obsessies.
Edmiers zeer gedetailleerde, realistische 
sculpturen zijn daarmee autobiografi sch en 
iconisch tegelijkertijd. Een van zijn bekend-
ste sculpturen, Beverly Edmier 1967, verwijst 
zowel naar de zwangerschap van zijn moeder 
als de moord op Kennedy.

Beverly Edmier 1967
Beverly Edmier 1967 is een levensgroot beeld Beverly Edmier 1967 is een levensgroot beeld Beverly Edmier 1967
van een zwangere vrouw en haar foetus, 
gegoten in rozerode hars. Je zou het een 
prenataal zelfportret van de kunstenaar 
en zijn moeder kunnen noemen. De vrouw 
heeft haar hoofd licht naar beneden gebogen 
alsof ze naar de baby in haar buik kijkt, een 
koepel van transparante hars waarin de 
opgerolde foetus zichtbaar is. Haar ene hand 
onthult het ongeboren kind, de andere hand 
ondersteunt het. Haar haar en haar gezicht 
zijn uitgevoerd in dezelfde diepe donker-
roze tint van haar buik. Ze is gekleed in een 
roze wollen jasje en rok, een replica van het 
Chanelpakje dat werd gedragen door Jackie 
Kennedy op de dag dat haar man werd 

Keith Edmier
‘Beverly Edmier 1967’, 1998 
Hars, stof, siliconen, rubber, metaal, 129 x 80 x 67 cm 
Collectie Tate Modern sinds 2001
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vermoord. Haar elegante roze handschoenen, 
kousen en pumps passen qua kleur bij het 
mantelpak, het gezicht en de buik, en ver-
sterken daarmee ook het vleselijke, lichame-
lijke aspect van het beeld. De grote zilveren 
knopen op haar jas bevatten het wapenschild 
van de Amerikaanse president.

Iconisch beeld
In dit beeld uit 1998 mixte Edmier de persoon 
van zijn moeder met het beeld van Jackie als 
moeder van een gehele natie. De voormalige 
First Lady vertegenwoordigde indertijd, als 
charmante, glamoureuze jonge moeder, een 
vrouwelijke ideaal. Tegelijkertijd zou Beverly 
Edmier 1967 gezien kunnen worden als een Edmier 1967 gezien kunnen worden als een Edmier 1967
hedendaagse versie van een traditionele ver-
beelding van moeder met kind, eeuwenlang 
een geliefd thema in de schilder- en beeld-
houwkunst. Het beeld roept, door de buiging 
van het hoofd in de richting van het (onge-
boren) kind, een herinnering op aan Pieta’s 
van een rouwende Maria met een overleden 
Christus op schoot of van Madonna’s met 
kind waarbij Maria verbeeld wordt met de 
kleine Jezus in haar armen. Deze gelijkenis in 
moederlijke poses uit de religieuze beeldende 
kunst verenigen zowel leven als dood in zich, 
beide veelvuldig voorkomende thema’s in 
Edmiers oeuvre.

Sentimenteel realisme
Keith Edmier heeft veel beelden en installaties 
gemaakt die verwijzen naar herinneringen 
uit zijn jeugd tijdens de jaren zeventig in het 
Middenwesten van Amerika. Zijn stijl is wel 
eens omschreven als ‘sentimenteel realisme’. 
Zo bouwde hij in de installatie Bremen Towne
tot in detail het huis in een buitenwijk waar 
hij opgroeide na, en verwerkte hij in zijn 
werk naast de Kennedy’s andere iconen uit 
die tijd zoals John Lennon, Farrah Fawcett en 
Janis Joplin. Door te graven in zijn verleden 
schetst Edmier een beeld van zowel de angsten 
als de verlangens van zijn generatie. Steeds 
weer haalt hij indringende voorvallen en 
beroemde personen uit de geschiedenis aan 
om er vervolgens zijn persoonlijke herinne-
ringen aan te verbinden. Daarnaast maakt 
hij onder andere botanische beelden waarbij 
de thema’s overeenkomen met die van zijn 

menselijke sculpturen: seksualiteit, natuur, 
vergankelijkheid, leven en dood. Zijn werken 
zijn meestal uitgevoerd in rubber, siliconen of 
acrylhars. De belangstelling en vaardigheden 
om te werken met deze materialen stammen 
uit zijn jeugd.

Special Effects
Keith Edmier had als tiener al veel interesse 
in beeldhouwen en dan vooral in het boet-
seren van het soort maskers die gebruikt 
worden voor ‘special effects’ in fi lms. Om te 
leren hoe je vampiertanden moest maken 
nam hij een bijbaan aan in een tandtech-
nisch laboratorium. Daar leerde hij te werken 
met kunsthars en maakte hij zich de giet-
technieken eigen waar hij de rest van zijn 
loopbaan plezier van zou hebben. Al tijdens 
zijn middelbareschooltijd legde hij contact 
met ‘special-effects artists’ en direct na zijn 
examen vertrok hij naar Hollywood waar hij 
rekwisieten maakte voor grote fi lmproduc-
ties als The Fly. Gedurende een korte periode 
studeerde hij nog aan de California Institute 
of Arts en besloot hij zich te gaan richten op 
het maken van kunst. Vanaf 1990 vestigde 
hij zich in New York en begon hij als assistent 
van de bekende multimedia-kunstenaar 
Matthew Barney. Deze adviseerde Edmier 
om zich te concentreren om het creëren van 
werken die een persoonlijke betekenis voor 
hem hadden.

Plastic Fantastic
Alhoewel de onderwerpen in Edmiers werk 
vaak persoonlijk en intiem zijn blijft er een 
zekere afstand met de beschouwer. Het is 
moeilijk om ontroerd te raken van menselijke 
sculpturen gemaakt van siliconen, rubber 
en acrylhars; kille materialen uit een wereld 
waar alles nep en namaak is. Echt warm 
word je dan ook niet als je naar Beverly Edmier 
1967 kijkt: zij heeft een zekere ongenaak-1967 kijkt: zij heeft een zekere ongenaak-1967
baarheid en ondoordringbaarheid zoals bij 
modepoppen in een etalage of mensvormige 
robots op een fi lmset. Het menselijk lichaam 
is tot in de kleinste details verbeeld zoals in de 
echte wereld maar het blijft ‘plastic fantastic’. 
Ook de foetus die zichtbaar is in de baar-
moeder heeft een verontrustende uitwerking 
op de kijker. Het viscerale aspect, het tonen 

van de ingewanden, doet eerder denken aan 
het aankomende verlies (één aspect van 
het fysieke proces van de geboorte) dan aan 
de rooskleurige verwachting die meestal in 
verband wordt gebracht met zwangerschap 
en vruchtbaarheid. Aantrekken en afstoten 
tegelijkertijd is iets waar Edmier heel bedre-
ven in is en daar ligt dan ook het intrige-
rende aspect van zijn werk. Hij is een meester 
in het balanceren tussen nep en echt, en het 
combineren van een authentiek, persoonlijk 
onderwerp met een uitvoering die afstand en 
een ongemakkelijk gevoel oproept. 

Edmiers kunst wereldwijd
Na een jeugd in Tinley Park, Illinois, een 
zuidwestelijke voorstad van Chicago en een 
korte carrière in Hollywood, woont en werkt 
de kunstenaar al meer dan vijfentwintig jaar 
in New York. Zijn werk wordt tegenwoordig 
wereldwijd getoond in galeries en museale 
exposities zoals onder meer in het Tate 
Modern in Londen, Los Angeles County 
Museum of Art en De Hallen in Haarlem. 
Werk van hem is opgenomen in collecties 
van musea, privé- en bedrijfscollecties, in 
Nederland onder andere in die van het 
Bonnefantenmuseum en AkzoNobel. Van 
het beeld Beverly Edmier 1967 zijn er drie Beverly Edmier 1967 zijn er drie Beverly Edmier 1967
gemaakt, waarvan er een is opgenomen in 
de collectie van het Tate Modern. Zij mogen 
zich eigenaar noemen van wellicht het meest 
typerende en beroemdste kunstwerk van deze 
kunstenaar die zowel het begin als het einde 
van het leven omvat.
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