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INTERVIEW

Sol Lewitt (1928-2007),  
Wall Drawing nr.36, 1970,  

kleurpotlood op muur.

WALL DRAWING NR.36 VAN SOL LEWITT 

EEN INDRUKWEKKEND  
LIJNENSPEL
In het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) in Gent valt momenteel een indrukwekkend 
kunstwerk te bewonderen: de tekening Wall Drawing Nr.36 van Sol LeWitt (1928-2007) uit 1970.  
Het werk bestaat maar liefst uit 156 vierkante meter en 15,8 kilometer aan lijnen. 

TEKST: MEREL VAN DEN NIEUWENHOF BEELD: S.M.A.K. EN MEREL VAN DEN NIEUWENHOF
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WAT BEZIELT JE?

Het certificaat met bijbehorende instructies voor Wall Drawing 
nr.36 werd in 1976 gekocht door de Vrienden van het S.M.A.K. 
en vervolgens in 1999 aan het museum geschonken. Ze maken 
permanent onderdeel uit van de collectie, maar vormen nog 
niet het kunstwerk an sich. Om de tekening te laten ontstaan 
moeten de instructies nauwkeurig worden uitgevoerd. Als een 
soort gebruiksaanwijzing vertelt een ogenschijnlijk vlot neerge-
krabbeld schetsje van LeWitt, dat eveneens te zien is in de zaal, 
wat de bedoeling is: vier gekleurde banen moeten elkaar in het 
midden van de wand tegenkomen en kruizen. Dat resulteert 
dan in wat de ondertitel van het werk ons eveneens meldt: 
‘Intersecting bands of four Colors (Black – Blue – Red – Yellow) 
from four Directions – 90 cm wide (symmetrically).’

300 KLEURPOTLODEN

Dat lijkt betrekkelijk eenvoudig, maar het levert indrukwekkende 
statistieken op. Een wand van 156 vierkante meter is de onder-
grond van de wandtekening, die bestaat uit 15,8 kilometer aan 
lijnen, getekend met behulp van 300 kleurpotloden. Zo groot 

werd werk van Sol LeWitt nog nooit uitgevoerd, ook niet toen 
het S.M.A.K. dit werk in 1999 toonde op een andere, gebogen 
wand. Het kostte dan ook de nodige voorbereiding, te beginnen 
met een onderzoek naar LeWitt en in het bijzonder naar deze 
tekening.

WAT BEZIELT JE?WAT BEZIELT JE?

WALL DRAWINGS

Vanaf de jaren zestig kwamen de ‘minimal art’ en conceptuele 
kunst op als reactie op het Amerikaanse abstract-expressionisme 
uit de jaren na de Tweede Wereldoorlog. De vorm van kunstwer-
ken werd nu tot in het extreme gereduceerd en het achterlig-
gende idee of concept werd boven de schoonheid of fysieke 
vorm gesteld. In dit licht realiseerde LeWitt vanaf 1968 zijn wall 
drawings. Deze monumentale, meestal geometrische muurteke-
ningen dienden volgens heldere en strikte instructies te worden 
uitgevoerd. Omdat het werk vooraf (vrijwel) volledig is uitge-
dacht, doet het er niet toe of de murals door de kunstenaar zelf 
of door medewerkers worden getekend.

COMPONIST

Je zou LeWitts rol kunnen vergelijken met die van de componist, 
wiens muziek op verschillende manieren kan worden uitgevoerd 
door de musicus: harder of zachter, snel of langzaam, vlak of 
dynamisch. Binnen de grenzen van LeWitts richtlijnen is er dus 
ook enige ruimte voor het eigen inzicht van de tekenaars. Maar 
of dat de uitvoering er nu minder complex op maakt? Claudia 
Kramer, restaurator van het S.M.A.K., was nauw betrokken bij 
de installatie van de tekening en vertelt wat het voortraject 
behelsde. ‘We hebben verschillende ondergronden getest en 

daarop diverse soorten potlood geprobeerd. Daarbij probeerden 
we de kleur uit, maar ook hoe hard of zacht het potlood was. 
Op een proefwand hebben we vervolgens met het gekozen 
potlood, van Faber Castell, geoefend om te bepalen hoe hard je 
moet drukken en hoe je het potlood het best kunt vasthouden.’

VAN LICHT NAAR DONKER

Na het plaatsen van een zo egaal mogelijke wand voor de vaste 
muur in de tentoonstellingsruimte, werd tape aangebracht om 
de banen aan te geven en kon het tekenen beginnen. ‘De lijntjes 
moesten 4 millimeter afstand tot elkaar hebben. Eerst de gele 
baan, dan de rode, de blauwe en de zwarte.’ Van licht naar 
donker dus, om vlekken in het centrale vlak waar de banen 
elkaar kruizen te voorkomen. Voor de uitvoering werden door 
middel van een selectieprocedure kunstacademiestudenten van 
de richting Mixed Media aan het Gentse Sint Lucas geworven. 
‘Sommigen hadden niet genoeg concentratievermogen, ande-
ren durfden niet op een hoge stellage te werken. En dan keken 
we natuurlijk ook nog naar de lijnen’, vertelt Claudia.

SCALPEL

Het weloverwogen selecteren van de juiste studenten bleek 
geen overbodige luxe, want het tekenen van de lijnen nam bijna 
drie weken in beslag. Een intensief proces, dat focus vereiste. 
‘Twee personen hielden een houten lat vast, één persoon trok 
de lijn. Dat lijkt eenvoudig, maar om een lijn van 90 centimeter 
gelijkmatig te zetten moet je met je hele lichaam tekenen’, ver-
telt Katrien Blanchaert, die als onderzoeker bij het S.M.A.K. 
eveneens meewerkte aan de tentoonstelling. Het potlood bleek 

Certificaat voor Wall Drawing nr.36. 

Instructietekening van Sol Lewitt voor Wall Drawing nr.36.

‘Het tekenen  
van de lijnen nam bijna  

drie weken in beslag’
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voor vier lijnen te kunnen worden gebruikt, waarbij na iedere lijn 
het potlood een kwartslag werd gedraaid. Voor de volgende 
reeks van vier werd dan weer een vers potlood gepakt. Werd er 
ondanks de concentratie toch een foutje gemaakt, dan was 
Claudia daar gelukkig op voorbereid. ‘Ook dat hadden we 
vooraf getest. Krabben met een scalpel en vervolgens retouche-
ren bleek de beste methode. Gummen liet bijvoorbeeld glans 
achter op de muur.’

OGEN LATEN WENNEN

De enorme muurtekening is het vertrekpunt voor een steeds 
wisselende presentatie, bestaande uit kunstwerken, muziek- en 
dansuitvoeringen, die een relatie aangaan met het werk van 
LeWitt. In kleinere kabinetten aan weerszijden van de grote zaal 
met de tekening wordt collectiewerk getoond van Daniel Buren 
(1938), Lili Dujourie (1941), Blinky Palermo (1943-1977),  
Cady Noland (1956) en Kitty Kraus (1976). Het verband is  
evident: Sol LeWitt stond aan de wieg van deze uitingen van of 
reacties op minimal art en conceptuele kunst. Maar ook zonder 
de combinatie met deze werken heeft de wandtekening grote 
impact. Waar de kleuren bij het betreden van de zaal zacht en 
wat flets aandeden, raken je ogen gaandeweg gewend. De 
kleuren lijken na een tijdje feller te worden en ook de individuele 
potloodlijntjes beginnen zich te onderscheiden. Soms lijken de 
lijntjes te vibreren en dansen voor je ogen; even opnieuw 
scherpstellen. Zo is tijdens het kijken naar de wandschildering de 
ervaring steeds anders, en ik blijf nog lange tijd zitten op het 
bankje voor Wall Drawing Nr.36. 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.SMAK.BE

BLADER TERUG NAAR PAGINA 25 VOOR MEER INFORMATIE OVER  

DE TENTOONSTELLING IN HET S.M.A.K.

Detail van Wall Drawing nr.36.

‘Soms lijken  
de lijntjes te vibreren en 

dansen voor je ogen’


