
Als Dadaïst keerde Jean Arp zich resoluut af van het idee dat men de oude kunst kon overtreffen. Hij 
richtte zich op dat wat hem fascineerde; de benadering. “ Alles is een benadering, minder dan een 
benadering want bij nauwkeurige beschouwing is zelfs het meest geslaagde schilderij
een smerige met wratten bezaaide benadering, verdroogd magma, een woestenij van maankraters”.
“Wat een arrogantie zit er in perfectie verscholen.” Zo spreekt hij over schilderkunst in “On my way, 
Poetry and Essays (1912-1947,1948).
In dat opzicht is hij alles behalve en toch ook een kind van zijn tijd. Hij zou ook heel goed kunnen 
leven in deze tijden van Metamodernisten; de hang naar oprechtheid; waarheid an sich als drijfveer 
spreekt ook uit zijn dadaïstische engagement. Het postmoderne tijdperk is niet meer. We leven op de 
puinhopen van de deconstructie en zoeken naar oprechtheid zonder de ironie van naar enige houvast 
aan betekenis. Dat dubbele zoeken en de oprechtheid waarmee Arp zijn oeuvre opbouwde spreekt 
deze bezoeker van de tentoonstelling “Arp: The Poetry of Forms “het meest aan. Arp richt zich 
voornamelijk op zijn eigen kleine verhaal dat hij verbindt met het grote verhaal van de natuur en het 
leven waarin alle waarheid te vinden is. Vorm is leidend zowel in taal als in beeld; alles verbindend 
met elkaar en alles op zichzelf schattend, met een groot oog voor detail.
David Foster Wallace, een van de grondleggers van de New Sincerity,: ‘Sarcasm, parody, absurdism 
and irony are great ways to strip off stuff’s mask and show the unpleasant reality behind it. 
Theproblem is that once the rules of art are debunked, and once the unpleasant realities the irony 
diagnoses are revealed and diagnosed, “then” what do we do?’
Opvallend vult Arp in mijn beleving dit gat vanuit zijn tijdscapsule in het dada tijdperk moeiteloos 
aan. Wat opvalt is dat zijn kunstenaarsproces dat hem zijn gehele carrière beheerst. Zoals hij zich 
naar zijn oorsprong Hans en naar zijn verdere woonomgeving Jean in benaming schikte, zo spreekt 
hij over deze sculptuur de beschouwer aan met een opdracht; “Sculpture a être perdue dans la Forêt 
(een brons 1/5 susse) gemaakt tussen 1953 -1958. Om in het bos verloren te raken, een sculpture in 3 
vormen geeft mij een duidelijk en helder beeld van een kunstenaar die altijd bezig waszichzelf 
veelzijdig te vernieuwen en die zijn kunstdichtbij zichzelf hield en gebruikte als communicatiemiddel 
naar de wereld om zich heen. Hij vernieuwde zich constant als een slang die zijn huidaflegt. Zo 
werden in eerste instantie al volkomenwerken, keer op keer opnieuw uitgevonden met ofzonder 
weglating van kenmerken.
Klein saillant typisch ironisch dadaïstisch detail vindik onderaan de benaming (accepted by HM 
Goverment in lieu of tax and allocated to the Tate Gallery 1986). Voor iedere creatieveling is Arp zijn 
leven en werk een must zoals ook zijn wijdverbreidenetwerk waar vele bekende namen voorbij 
trekkeneen rijke voedingsbodem is. Zelfs in tijden voorbijde Grote verhalen, blijft Arp kaarsrecht 
overeind.Zoals Donald Judd in de jaren tachtig hem hoogachtte als wegbereider van de abstracte 
kunst zobeschouw ik hem als een leermeester in oprechtheid.
Arp’s werk is er in de volle breedte te zien: sculpturen, reliëfs en werken op papier, poëzie, 
geschriften en publicaties. De tentoonstelling omvat circa tachtig werken, afkomstig van de drie Arp-
stichtingen in Berlijn, Parijs en Locarno en uit onder meer Kunstmuseum Basel, Tate Londen en 
Centre Pompidou Parijs.
Nog te zien tot 17 september 2017 in het
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