
Frank Stella
The waves & Had Gadya

Baronian kondigt met veel genoegen een tentoonstelling van Frank Stella aan, gewijd 
aan de jaren 80, een sleutelperiode in Stella’s kunstproductie waarin hij twee reeksen 
creëerde: The Waves en Illustrations after El Lissitzky’s Had Gadya. 

Op twee jaar tijd creëerde Stella twaalf etsen voor de reeks Had Gadya, geïnspireerd 
door zijn bezoek aan het Tel Aviv Museum in Israël in 1981. Tijdens een rondleiding 
door de collectie kreeg hij één van de meest recente acquisities te zien, elf gouaches 
van de Russische avant-gardekunstenaar El Lissitzky (1890-1941). De gouaches waren 
illustraties voor het traditionele Joodse Pesach-lied Had Gadya. Met deze illustraties 
sprak Lissitzky zijn hoop uit voor een betere toekomst in het post-tsaristische Rusland 
en wilde hij zijn steun betuigen aan de revolutionaire strijd. Stella werd aangetrokken 
door het eenvoudige verhaal achter Had Gadya, maar ook door Lissitzky’s grafische en 
stilistische weergave ervan. 

Door zijn project Illustrations after El Lissitsky’s Had Gadya te noemen, verwees Stella 
rechtstreeks naar de narratieve basis waarmee hij een figuratieve realiteit in zijn 
abstractie wist te behouden, zonder representatie en het vermijden van pure geometrie. 
Dit betekende het begin van beeldend onderzoek rond de kwestie van abstracte 
narratieven en het gebruik van een niet-figuratieve taal voor narratieve doeleinden. 

Frank Stella nam de creatie van unieke printvariaties weer op in de reeks The Waves, 
die opgebouwd is rond de hoofdstukken van Herman Melvilles roman Moby Dick. Ook 
hier gebruikte hij een specifiek en rijk raamwerk van vormen, waarin hij zich verdiepte 
in het creëren van vrije verhalende associaties. Een van de centrale vormen in The 
Waves is een Chinees rasterpatroon. Het cirkelvormige rooster vormt de achtergrond 
voor alle andere figuren in de print en houdt de compositie samen. 

Het creatieve proces van deze reeksen omvatte ook het in elkaar vloeien van verschillende 
lagen. Door de wederzijdse invloed van kleur en het medium kon de kunstenaar zijn 
verbeelding fysiek weergeven. De hele uitdaging ligt in de verbinding die werd gelegd 
tussen schilderkunst en beeldhouwkunst, en tussen de onregelmatige abstracte figuren 
en het narratief. Wat er volgens Stella vooral toe deed, was « een schilderij te bouwen en 
er overheen te schilderen » .

De kunstwerken in deze tentoonstelling zijn ondertekend en gedateerd door de 
kunstenaar en dragen de aanduiding  « CTP » (Color Trial Proof). Frank Stella gebruikt 
deze term om unieke werken te benoemen die het resultaat zijn van verschillende 
printtechnieken en waarvan hij het patroon handmatig heeft herwerkt. De werken 
in deze tentoonstelling presenteren een mix van technieken zoals zeefdrukken, 
lithografieën, linosneden, marmering en collages, waar de kunstenaar overheen heeft 
geschilderd. 
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