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KUNST            KIJKEN

Fotografie Paul Kramer                         Teksten Paul Citroen

OMSLAG       MUSEUM KÜPPERSMÜHLE _ DUISBURG

TITELBLAD  TEFAF _ MAASTRICHT

Voor Carla en alle anderen
met wie ik deze wonderbaarlijke reis
langs de kunsten heb mogen maken.
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VIGELAND PARK _ OSLO

Kijken naar kunst heeft vaak iets ongemakkelijks. Snapt de 
toeschouwer wat de kunstenaar bedoelt? Wordt de kijker in de 
maling genomen? 

Paul Kramer bezoekt jarenlang, voor zijn werk als regisseur én 
privé, musea en kunstmanifestaties in binnen- en buitenland. 
Behalve naar de kunst kijkt hij graag naar de mensen die naar 
kunst kijken. Hij legt vast hoe ze zich in de buurt van allerlei 
kunstwerken gedragen. 

De foto's gaan vergezeld van wijze woorden van Paul Citroen 
(1896-1983). Citroen is tekenaar, schilder, fotograaf, leraar én 
kunsthandelaar. Hij is een veelgevraagd portretschilder. Was lid 
van de kunstenaarsbeweging Bauhaus. In zijn publicatie Notities 
van een schilder filosofeert hij in 1966 lichtvoetig over kunst en 
over zijn kunstenaarschap.

PAUL CITROEN                                                                        FOTO NICO KOSTER

PAUL & PAUL            
KIJKEN



- 7 - - 6 - 

Kunstenaars belichamen bij uitstek 
de menselijke neiging om tot de essentie 
van de dingen door te dringen. 
Meestal lukt dat niet en dat 
noemt men dan tragisch.

PAUL CITROEN 
NOTITIES VAN EEN SCHILDER 
1966

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA INHOTIM _ BRUMADINHO BRAZILIË
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ART AMSTERDAM

DOCUMENTA _ KASSEL
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Het denken over kunst 
is daarom zo gevaarlijk,
omdat men meestal verkeerd denkt - 
overigens kan het weinig kwaad.

MUSEUM K21 _ DÜSSELDORF

MUSEUM K21 _ DÜSSELDORF
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ZENTRUM FÜR INTERNATIONALE LICHTKUNST _ UNNA

MUSEUM K20 _ DÜSSELDORF
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BEAUFORT _ NIEUWPOORT BELGIË MODESHOW ILJA VISSER _ RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
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Voor het publiek is de kunst 
iets dat men kan genieten, 
voor de kunstenaar betekent zij werk.
Hij kan zijn werk alleen als werk beoordelen, 
niet als kunst.

MUSEUM K21 _ DÜSSELDORFKÖNIGSUFER _ DRESDEN
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DOCUMENTA _ KASSEL

MUSEUM KÜPPERSMÜHLE _ DUISBURG



- 21 - - 20 - 

Handigheid is geen kunst, 
knapheid is geen kunst, 
vaardigheid is geen, kunst.
Het is heel moeilijk schijnkunstenaars 
van echte te onderscheiden.

DRESDEN CENTRUMBRÜLSCHE TERASSE _ DRESDEN
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Tekenen betekent tekens zetten.
Als wij naar de natuur tekenen, 
veranderen wij natuur in tekening.

ALBERTINUM _ DRESDEN

TEFAF _ MAASTRICHT
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Van een werk houden
is iets anders
dan het bewonderen.

MUSEUM BOYMANS VAN BEUNINGEN _ ROTTERDAM LOUISIANA MUSEUM _ HUMLEBAEK DENEMARKEN
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Net zoals de toneelspeler 
niets zonder zijn tekst is, 
is de portretschilder 
niets zonder zijn model.

NEUE NATIONALGALERIE _ BERLIJN WARANDEPARK _ BRUSSEL



- 29 - - 28 - 

Men kan een werk 
schilderkundig waarderen 
en er toch psychisch 
een afkeer van hebben.

CHÂTEAU LA COSTE _ LE PUY-SAINTE-RÉPARADE FRANKRIJK EKEBERGPARKEN _ OSLO
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Het oog is niet altijd
‘de spiegel van de ziel’ 
en het gezicht niet altijd 
de uitdrukking van het wezen.

FONDATION MAEGHT _ SAINT-PAUL-DE-VENCE FRANKRIJK

MUSEUM K20 _ DÜSSELDORF
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SKULPTUR PROJEKTE _ MÜNSTER SKULPTUR PROJEKTE _ MÜNSTER
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Toen een van de opdrachtgevers
de gelijkenis van zijn portret 
betwijfelde, zei Kokoschka: 
het lijkt niet, maar u bent het.

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN _ NICEPALAIS PRINCIER _ MONACO
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MUSÉE RODIN _ PARIJSMUSÉE RODIN _ PARIJS
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HERMITAGE _ ST. PETERSBURG

Tekenen en schilderen 
is op zichzelf iets gewoons, 
maar het ellendige ervan is dat  
zodra men het doet, 
men met kunst te maken heeft.

HERMITAGE _ ST. PETERSBURG
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COBRAMUSEUM _ AMSTELVEEN

DOCUMENTA _ KASSEL

Over smaak valt niet te twisten,
net zo min als over domheid.
Smakeloosheid is de domheid der ogen.
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De kunstsoort die nooit het contact 
met het volk verliest is de kitsch.
Als het er werkelijk op aankwam 
kunst en massa bij elkaar te brengen, 
zou men de kitsch moeten propageren.

HINDELOOPEN ELF FONTEINEN _ STAVOREN
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BIËNNALE 2017 _ VENETIËPARK _ VENETIË
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De portretschilder kijkt achter het oppervlak,
maar als er niets achter zit, 
is hij ook wel tevreden met alleen maar 
het mooie of het lelijke uiterlijk.

UNSEEN _ WESTERGASFABRIEK AMSTERDAM


