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Andy Warhol 
had het mis

Vorsten en kerkvaders lieten zich eeuwen geleden al op het doek vastleggen of  

in marmer uithouwen door kunstenaars van naam. Zo had Rafaël zijn Paus Leo X, 

Holbein schilderde Hendrik VIII en Bernini vereeuwigde Lodewijk XIV in een buste. 

De foto’s van beroemdheden die de Amerikaanse paparazzo-pionier Ron Galella 

nu laat zien in Foam sluiten aan op een lange traditie. 

door Roos van Put en Rob Perrée

Jackie Onassis and  
Ron Galella on Madison 
Avenue, October 7, 1971,  
New York City © Ron Galella
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Er zijn vele hedendaagse kunste-
naars die gefascineerd zijn door 
personen die ‘door hun daden of 
eigenschappen roem verworven 
hebben’ (Van Dale). Paris Hilton 

komt voor op een schilderij in Helen Ver-
hoevens installatie paintings (part 1-4, 2010, 
pag. 59) en figureert in lingerie op Shades of 
Olympus (2004, pag. 58) van Terry Rodgers. 
Andy Warhol heeft naam gemaakt met zijn 
serie koninginnen en zijn portretten van 
Hollywoodsterren als Marilyn Monroe 
en Elizabeth Taylor. Jeff Koons maakte in 
1988 het beeld Michael Jackson and Bub-
bles. Richard Prince heeft ooit een foto van 
Janet Jackson geapproprieerd. Een foto van 
Romy Schneider werd door Jonathan Meese 
verwerkt in Ich mach’ mein Ding – Love Like 
Blood (2009). Elizabeth Peyton schildert 
voortdurend beroemde collega’s en sterren 
uit de muziek- en filmindustrie. En voordat 
Annie Leibovitz recentelijk het landschap 
als fotografisch onderwerp ontdekte moest 
ze het vooral hebben van portretten van 
internationale beroemdheden, op wat voor 
gebied dan ook. We zouden de lijst einde-
loos kunnen aanvullen.

Jan en alleman
Sinds een aantal jaren doet zich een ontwik-
keling voor die het begrip beroemdheid uit-
holt en ondermijnt. Traditionele beroemd-
heden als leden van koningshuizen, lieden 
van adellijke afkomst en, bij gebrek aan een 
Amerikaans koningshuis, Holly wood sterren, 
moeten tegenwoordig in hun kielzog Jan 
en alleman dulden. Politici, volkszangers, 
(reality)soapsterren, kandidaten van sterren-
jachten en cameragenieke specia listen sol-
liciteren naar roem. Dat je iets gepresteerd 
moet hebben of dat je van hoge afkomst 
moet zijn of anderszins erfelijk bevoordeeld 
telt niet meer. Als je gezicht maar op het 

beeldscherm is geweest, liefst in de context 
van een battle. Dat volstaat.

Het talentenjachtvirus en de daaraan  
gekoppelde zucht naar roem heeft een 
nieuwe dimensie gekregen, ook voor kun-
stenaars. In het AVRO-televisieprogramma 
De Nieuwe Rembrandt streden kunstenaars 
onder het bezielend oog van een deskundige 
jury om het ‘meest vernieuwende en inspi-
rerende’ kunstenaarschap. Op sociale media 
als Twitter werden jonge artistieke talenten 
gemakshalve aangeprezen als ‘finalist van 
DNR’. Vele kunstliefhebbers zullen dit een 
verplatting vinden, maar in feite is het een 
eigentijds vervolg op een tendens die zich al 
heel duidelijk manifesteerde in de jaren van 
tachtig van de vorige eeuw. 
Door de groeiende macht van de massa-
media, een bloeiende economie, maar ook 
door handige marketingstrategieën van  
galeries (Mary Boone in New York met 
name) werden kunstenaars als Jeff Koons 
(al dan niet copulerend met zijn vrouw, 
pornoactrice Ilona Staller), Julian Schna-
bel, Rob Scholte, Jörg Immendorff en vele 
andere Nieuwe Wilden, neo-expressionisten 
en postmodernen tot sterren die geportret-
teerd werden in Vanity Fair en Bild, die zich 
in designkleding lieten fotograferen bij hun 
dure bolides en die in de societyrubrieken 
van grote dagbladen opdoken. 

Jetset feestJes
Door de instorting van de economie en  
daarmee van de kunstmarkt aan het einde 
van de jaren tachtig moesten de meeste 
kunstberoemdheden vele stappen terug-
doen: sommigen zagen we nooit meer 
terug. Charles Saatchi liet in Engeland in 
de jaren negentig zien dat reclamestrate-
gieën nog steeds werken als de economie 
weer opkrabbelt. Hij zette de ‘Young British 

k Jeff Koons,
Michael Jackson and Bubbles, 
1988, Banality, Porzellan,
106,7 x 179,1 x 82,6 cm 
© Jeff Koons

A l s  j e  g e z i c h t  m A A r  o p  h e t  
b e e l d s c h e r m  i s  g e w e e s t.  
dAt  vo l s tA At.
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zijn kunstenaarschap. Tracey Emin en 
andere ‘sterren’ hebben bewezen dat ze 
de vercelebritysering van de Saatchi’s van 
de wereld helemaal niet nodig hebben. Ze 
maken gewoon goed werk en ontlenen daar 
hun status aan.  
Of de door YouTube, Twitter en Facebook 
opgepoetste sterren van The Voice, Idols 
en nu ook De Nieuwe Rembrandt een lange 
houdbaarheid hebben valt te betwijfelen. 
Hedonisme en gebrek aan zelfkritiek van 
de deelnemers, voyeurisme en leedvermaak 
van de kijkers, ijdelheid van de jury’s en 
kijkcijferdwang van de makers vertroebe-
len de kwaliteit.

Andy Warhol is veel geciteerd met zijn ‘in 
the future everyone will be world-famous 

for fifteen minutes’. Hij heeft nooit kunnen 
bevroeden dat die vijftien minuten inmid-
dels voor veel mensen (ook voor kunste-
naars) als te kort wordt ervaren. Ze gaan 
voor meer. Minstens een leven lang. 
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www.foam.oRG
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‘jeff Koons’
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q terry rodgers, 
Shades of Olympus, 2004, 
Courtesy TORCH Gallery, 
Amsterdam

r Helen VerHoe-
Ven, paintings (part 1- 4), 
detail, 2010, acrylic on canvas, 
foto: Leo Veger, Courtesy 
galerie Diana Stigter

Artists’ in de markt en maakte beroemd-
heden van onder anderen Damien Hirst en 
Tracey Emin. Ze mochten te gast zijn op de 
jetset feestjes en schitteren naast sterren 
als Madonna en Mick Jagger. Voeg daar-
aan toe de tendens van serieuze kranten en 
tijdschriften om de aandacht te verleggen 
van doorwrochte, op controleerbare feiten 
gebaseerde artikelen naar human interest 
verhalen en de ontelbare talkshows die 
steeds meer uitgroeien tot reclameblokken. 
Gelijktijdig vond de algehele vercommer-
cialisering van de kunstwereld plaats met 
astronomische veilingprijzen, kunstbeurzen 
waarbij de verzamelaars worden ingevlogen 
en per limousine naar de beursgebouwen 
worden gereden en galeries en musea die 
zich als supermarktketens uitbreiden en 

profileren. Het is een logisch gevolg dat 
kunstenaars niet alleen beroemdheden tot 
onderwerp van hun werk nemen, maar dat 
ze zelf ook streven naar snelle roem.
 
sometHing infamous
Ron Galella relativeerde zijn fascinatie 
voor celebrities. Daarin zit misschien zelfs 
zijn belangrijkste kwaliteit. Andy Warhol 
omschreef het onderwerp van Galella’s 
foto’s treffend als ‘famous people doing 
something infamous’. Jeff Koons is er in 
de loop der jaren in geslaagd zijn persoon-
lijke roem te verleggen naar zijn werk. 
Hij blaast het op tot sensationele groot-
tes en eist er op die manier aandacht mee 
op. Damien Hirst weet zijn sterrenstatus 
geraffineerd tot onderdeel te maken van 

K u n s t e n A A r s  l i e t e n  z i c h  i n 
d e s i g n  K l e d i n g  f oto g r A f e r e n 
b i j  h u n  d u r e  b o l i d e s .


