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Persbericht,  25 augustus 2014 

100 Years Asger Jorn 
 

• Met 3 tentoonstellingen, Traces – 100 Years 
Asger Jorn, The Secret of Art en A Way of Making, eert het 
Cobra Museum voor Moderne Kunst de Deense 
experimentele kunstenaar Asger Jorn (1914-1973). 
 

• Asger Jorn is onmisbare schakel in de kunst van 
de twintigste eeuw als mede-oprichter van Cobra en de 
Internationale Situationisten. 
 

• Asger Jorn is door zijn beweeglijke, associatieve 
geest een voorbeeld van een kunstenaar die eindeloos 
(her)ontdekt kan worden. 
 
 
Asger Jorn brengt relief van bandensporen aan in klei,  
Albissola, Italie, 1959. Foto: Poul Pedersen 

 
 
Het Cobra Museum schenkt dit najaar aandacht aan de 100 jaar geleden geboren kunstenaar 
Asger Jorn. Jorn, mede-oprichter van Cobra en het Internationale Situationisme, is een 
onmisbare schakel in de kunst van de twintigste eeuw en binnen de Europese naoorlogse 
avant-garde.  
 
Het oeuvre van Jorn omvat onder meer schilderijen, werken op papier, wand reliëfs, 
tapijten, boeken, keramische objecten en muzikale experimenten. Daarnaast publiceerde hij 
talloze cultuurfilosofische teksten. De afgelopen jaren is er toenemende internationale 
aandacht voor zijn denken en werken. Met een drietal tentoonstellingen en een serie 
activiteiten onderzoekt het Cobra Museum de betekenis van de erfenis van deze 
belangrijkste Deense kunstenaar uit de 20ste eeuw.  
 
Asger Jorn doorbrak graag bestaande opvattingen en grenzen, vanuit sterke opvattingen over 
de waarde van kunst en de rol van de kunstenaar in de samenleving. Hij richtte zijn interesse 
nooit op een enkel onderwerp. Jorn transformeerde – net zoals hij soms bestaande 
schilderijen ‘aanpaste’ –  ideeën uit onder meer de kunst theorie, filosofie, antropologie en 
quantum fysica door ze op onverwachte wijze samen te brengen. Zijn denken en werken 
hebben door hun complexe en soms ook tegenstrijdige samenspel nog niets aan vitaliteit en 
actualiteit ingeboet. 
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Traces – 100 Years Asger Jorn 
 

              
Asger Jorn ‘Gaston Bachelard’ 1960 Collectie MDZ Art Gallery, Knokke  

 
Traces is een greep uit schilderijen, werken op papier, boeken, teksten en keramiek van Jorn en geeft 
inzicht in de veelzijdigheid van Jorns uitingen en samenwerkingsverbanden. Speciale aandacht gaat uit 
naar de experimenten met keramiek van vlak na de Cobra tijd. Naast werk van Jorn is er werk van 
tijdgenoten als Karel Appel, Enrico Baj, Corneille en Pinot Gallizio. Jacqueline de Jong (1939), 
voormalig mede-Situationist, is vertegenwoordigd met de installatie ‘Baked Patatoes’ die zij in 2006 in 
Jorns huis in het Italiaanse Albissola maakte. De muzikale experimenten die Jorn met Jean Dubuffet 
ondernam (en waar De Jong bij betrokken was) kunnen ook beluisterd worden. Diverse privé 
verzamelaars en het Van Abbemuseum, Museum Boijmans van Beuningen en het Stedelijk Museum 
Den Bosch hebben belangrijke bruiklenen toegekend aan deze tentoonstelling.  
 
De bezoeker wordt uitgenodigd het spoor van Jorn verder te volgen naar twee andere 
tentoonstellingen: Asger Jorn: The Secret of Art, een omvangrijke schenking van werken op papier, en A 
Way of Making een project van Frederique Bergholtz en Maria Pask. 
 
Asger Jorn: The Secret of Art 

 
• Asger Jorn: The Secret of Art is 

de eerste publieke presentatie van 150 
etsen, litho’s en houtsnedes die 
recentelijk door Professor Dr. Otto 
van de Loo en familie zijn geschonken 
aan het Cobra Museum. 
 
 
 
 
 
 
 
Jorn_Atkins-167_Schweizer-Garde_1954 Collectie 
Cobra Museum voor Moderne Kunst 
 

De schenking vertegenwoordigt een kwart van Jorns volledige grafisch oeuvre. Van de Loo is de 
legendarische oprichter van de galerie Van de Loo Projekte, die het in het conservatieve Duitsland 
van 1957 aandurfde om experimentele kunst te brengen. De schenking stelt het Cobra Museum voor 
het eerst in staat om dit belangrijke aspect van Jorns oeuvre te laten zien. 
 
Bij de ‘The Secret of Art’ verschijnt een uitgave vormgegeven door Richard Niessen. 
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Frederique Bergholtz en Maria Pask: A Way of Making 
 

• A Way of Making is een project van Frederique Bergholtz en 
Maria Pask. In het kader van het ‘Cobra Open Collectie Programma’ 
heeft het museum hen uitgenodigd om nieuw werk te maken, mede 
in reactie op de nalatenschap van Asger Jorn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frederique Bergholtz & Maria Pask  ‘A Way Of Making’, 2014. Still from video.  

	   
Keramiek vormt - net als in een eerdere editie van A Way of Making (Ellen de Bruijne Projects, 2013) 
- het materiele uitgangspunt, waarbij naast objecten en een groeiend beeldarchief ook een nieuw 
videowerk is te zien waarin een performance met keramieken objecten wordt uitgevoerd.  
 
In A Way of Making zijn terugkerende werkwijzen en onderwerpen te herkennen uit de praktijk van 
Bergholtz en Pask, zoals interesse in de politieke aspecten van het lichaam en in volks- en populaire 
cultuur. Het bezoek aan Jorns huis en atelier in Albissola was een belangrijk moment in het 
werkproces van Bergholtz en Pask. Hier bracht Jorn zijn idee van een ‘architecture sauvage’ zoals 
Guy Debord het later noemde, in de praktijk. 
 
TRACES, 100 years Asger Jorn opent op 28 september om 16:00 uur. Voor het publiek is de 
tentoonstelling te bezoeken vanaf 30 september. De tentoonstelling loopt tot 18 januari. (The Secret 
of Art loopt tot 4 januari). 
 
A Way of Making vindt plaats in het kader van het Cobra Open Collectie Programma en wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuur Fonds / P.M. de Klerk Keramiek Fonds en 
Stichting Stokroos.  
 
Rondom de tentoonstellingen worden diverse activiteiten georganiseerd zoals lezingen en curator talks. De 
nederlandse kunstenares Jacqueline de Jong, voormalig levensgezel van Asger Jorn, 85 jaar en nog immer actief, 
zal centraal staan in een talkshow die het Cobra Museum organiseert i.s.m. VondelCS. U kunt daarbij aanwezig 
zijn. Maria Pask en Frederique Bergholtz zijn op vrijdag 26 september aanwezig om toelichting op hun werk en 
werkwijze te geven aan de pers en op een later datum aan het publiek. 
 
Wilt u meer informatie en/of hi-res beelden neemt u dan contact op met Eric Wie. Ook voor een interview 
met conservator Hilde de Bruijn, kunstenaars Jacqueline de Jong, Maria Pask of Frederique Bergholtz kunt u 
contact met Eric Wie opnemen.  
e.wie@cobra-museum.nl 020-5475052.  
 
Het Cobra Museum wordt ruimhartig ondersteund door de Gemeente Amstelveen en de BankGiro Loterij 
	  


