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De Amerikaanse kunstenaar Cy Twombly (1928) zat van november 1953 tot augustus '54 in 

het leger, eerst in Camp Gordon in Augusta (Georgia) en later in het Pentagon in Washington 

D.C.,  waar hij  als  cryptoloog werkte.1  Later  heeft  hij  gezegd dat  hij  toen vaak 's  nachts 

tekende,  met  het  licht  uit,  en  ook  dat  hij  gedurende  de  tijd  dat  hij  in  Augusta  woonde 

tekeningen maakte die bepalend zouden zijn voor de richting die zijn werk vanaf dan zou 

nemen. Deze tekeningen zijn nooit gezamenlijk gepubliceerd, en er bestaat onduidelijkheid 

over hun aard, status en huidige verblijfsplaats. Daarom is ook niet met volledige zekerheid te 

stellen dat alle in Augusta gemaakte tekeningen in het donker gemaakt zijn, als dat hoe dan 

ook  al  te  bewijzen  zou zijn.  Twombly  heeft  hierover  tot  op  heden  nooit  een  toelichting 

gegeven. Toch is het op basis van grote overeenkomsten in stijl  wel mogelijk er in eerste 

instantie vanuit te gaan dat ze onder vergelijkbare omstandigheden tot stand zijn gekomen, en 

ze derhalve gezamenlijk te bespreken. Tijdens dit onderzoek laat ik de mogelijkheid open dat 

alle  in  Augusta  gemaakte  tekeningen  'blindtekeningen'  zijn,  tekeningen  die  gemaakt  zijn 

zonder dat de kunstenaar kan zien wat hij doet. 

Na  een  beknopt  literatuuronderzoek  naar  wat  er  zoal  over  deze  tekeningen  is 

geschreven,  zal  ik  een  aantal  blindtekeningen  nader  analyseren.  Vervolgens  zal  ik  me 

concentreren op het vraagstuk dat ontstaat als de waarde in overweging wordt genomen die 

Twombly aan de 'Augusta-tekeningen' hecht: is de manier waarop ze tot stand gekomen zijn 

zichtbaar? Hoe verhoudt hun stijl zich tot die van het werk dat er vlak voor en er vlak na is 

gemaakt,  is hun invloed te herkennen? Ten slotte zal  ik de blindtekeningen in een breder 

perspectief  plaatsen:  welke  kunstenaars  bedienden  zich  nog  meer  van  deze  methode,  en 

waarom?

1. Historiografie van de Augusta-tekeningen

In 1993 verscheen het tweede deel van Cy Twombly’s catalogue raisonné van schilderwerken, 

geschreven door Heiner Bastian.  De hierin opgenomen 'Chronology'  van Twombly's  werk 

meldt voor 1953 en '54: 'During weekends in Augusta he did drawings that formed the basis 

for the second one-person Stable show as well as  the direction everything would take from 

then on' (cursivering JvW).2  Bastian verklaarde in zijn inleiding dat Twombly heeft geholpen 

1 Leeman 2004, p. 27.
2 Bastian 1993, p. 294. De tweede eenmanstentoonstelling in de New Yorkse Stable-galerie vond plaats in 
januari 1956. Het heeft er alle schijn van dat deze tentoonstelling ongedocumenteerd is gebleven.
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informatie  samen  te  brengen,  en dat  alle  gegevens  in  het  werk zijn  geverifieerd  door  de 

kunstenaar zelf.3 Daarom mag aangenomen worden dat het hier niet gaat om een eigenhandige 

constatering  of  veronderstelling  van  Heiner,  en  dat  de  bewuste  tekeningen  inderdaad  als 

'richting  gevend'  in  de  ontwikkeling  van  Twombly’s  werk  moeten  worden  gezien.  De 

reproducties in het boek gaan vergezeld van een schematische beschrijving van verschillende 

kenmerken en de plaats van totstandkoming. Hieruit blijkt dat drie tekeningen zijn gemaakt in 

Augusta, alle zonder titel (afb. 10, 11 en 12)4. Stilistisch vertonen ze in sommige opzichten 

opmerkelijke  overeenkomsten,  maar  er  zijn  ook  duidelijke  verschillen  aan  te  wijzen, 

bijvoorbeeld in lijnvoering. Dezelfde drie tekeningen verschenen al eerder in een catalogus 

van Heiner, Zeichnungen 1953-1973, uit 1973. Daarin werd er verder niets over gezegd. 

Deze tekeningen zijn eerder onder kunstcritici niet onopgemerkt gebleven, maar die 

waren toen nog niet op de hoogte van de status die Twombly er zelf aan gaf, of later heeft 

gegeven.  In  1968  schreef  Robert  Pincus-Witten  naar  aanleiding  van  een  gesprek  met 

Twombly, dat de kunstenaar tijdens zijn diensttijd vaak ’s nachts tekende, ‘after lights out, 

performing  a  kind  of  meandering,  imprecise  graphology  for  which  he  would  be  shortly 

esteemed.’5 

Dat het bestaan van de Augusta-tekeningen al lang voor de publicatie van de catalogue 

raisonné van Bastian bekend was, blijkt ook uit een artikel van Marcelin Pleynet uit 1976, 

'Designs in Letters, Numbers and Words, Or Painting by Ear', waarin sprake is van 'From the 

first  published drawing (1953) until  the most recent pieces,  […]'.6 Terwijl  Pleynet wel de 

invloed  van  het  (surrealistisch)  'psycho-automatisme'  op  Twombly's  vroege  ontwikkeling 

probeerde  te  duiden  met  behulp  van  kunstenaars  als  Robert  Motherwell,  Franz  Kline  en 

Jackson Pollock, merkt hij niet op dat juist het automatisme een bepalende voorwaarde was 

voor het tot stand komen van de tekeningen die Twombly in 1953 en 1954 maakte: 'If the 

drawings  of  1953-1954  still  remain  within  the  mastery  of  a  certain  kind  of  “classical” 

relationship  with  representation,  it  seems  clear  that  by  1955,  the  artist  was  completely 

involved […] in  the  ordering  of  a  trajectory where  past,  present,  and future,  history and 

biography,  eroticism  and  culture,  knowledge  and  ignorance,  innocence  and  experience, 
3 Bastian 1993, p. 8.
4 De afbeeldingen  zijn chronologisch gerangschikt. De Augusta-tekeningen, die alle in 1954 tot stand zijn 
gekomen, staan in de volgorde waarin ze ter sprake komen. 
5 Pincus-Witten 1968, p. 89 Met 'shortly esteemed' bedoelde Pincus-Witten waarschijnlijk de waardering die 
Twombly later zou krijgen voor werk dat hij in een stijl ('meandering, imprecise graphology') uitvoerde die hier 
al te herkennen is. 
6 Pleynet 1976, p. 76. De oorspronkelijke titel van dit artikel luidt 'Desseins des Lettres et des Mots, ou la 
peinture par l'oreille'. 'Desseins' betekent 'plannen' of 'concepten'.
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freedom and prohibition are combined.'7 Pleynet herkende dus wel de stijlbreuk die ontstond 

na de Augusta-tekeningen, maar kon deze verder niet duiden. Wat hij kennelijk niet wist, is 

dat deze symbiose van verschillende factoren waarmee hij Twombly's iets latere werk typeert, 

waarschijnlijk juist tot stand kon komen dóór diens experimenteren met het tekenen in het 

donker. Terwijl Pleynet de Augusta-tekeningen, met hun volgens hem min of meer  'klassieke' 

omgang  met  representatie,  als  uitgangspunt  nam  (een  positie  die  door  Twombly's  latere 

uitspraak wel gerechtvaardigd wordt), merkte hij niet op dat deze werken juist een door het 

automatisme gemotiveerd schakelmoment  vormden tussen het nog 'onvolwassen'  werk dat 

Twombly op de kunstacademie maakte en het veel persoonlijker en ontwikkelder werk van 

halverwege de jaren '50.8

Kirk Varnedoe ging er in 1994 als eerste, en hoogstwaarschijnlijk terecht, vanuit dat 

de  tekeningen  waaraan  Twombly  zo'n  grote  waarde  hecht,  dezelfde  zijn  als  die  waarvan 

Twombly heeft gezegd dat hij ze in het donker heeft gemaakt.9 Hij was ook de eerste die de 

tekeningen het van aanhalingstekens voorziene etiket 'blind' gaf, en alle in Augusta gemaakte 

tekeningen in hun geheel benoemde als 'the Augusta drawings', zonder daarmee te impliceren 

dat  ze  allemaal  blindtekeningen  zijn.10 Varnedoe  specificeerde  echter  niet  nader  welke 

tekeningen hij precies bedoelde. Dit wordt ook enigszins bemoeilijkt doordat alle tekeningen 

uit  deze  periode  zonder  titel  zijn.  Hij  noemde  ook  geen  aantal,  maar  drukte  wel  drie 

reproducties af die onderling duidelijke overeenkomsten vertonen in stijl (afb. 13, 14 en 15). 

Hoewel klein en in zwart/wit afgedrukt, lijken ze stilistisch sterk op één van de reproducties 

die  Bastian  het  jaar  tevoren  had  afgebeeld  (afb.  22).  Verder  toont  Varnedoe  drie  kleine 

reproducties van werken met kleurpotlood en krijt (afb. 18, 19 en 20).

In de tentoonstellingscatalogus Cy Twombly: Fifty Years Of Works On Paper uit 2003, 

onder redactie van Julie Sylvester, zijn weer drie andere reproducties opgenomen die op het 

eerste gezicht ook in aanmerking komen om tot de Augusta-tekeningen te worden gerekend, 

hoewel ze niet als zodanig benoemd worden. Simon Schama refereerde waarschijnlijk aan 

twee van deze werken (afb. 16 en 17) in het essay dat hij  voor de catalogus schreef. Hij 

beschreef ze als een '...limber gait; the line off on  a fantastic dance, whirling and looping; 
7 Pleynet 1976, p. 84.
8 Misschien bedoelt Pleynet met 'a certain kind of “classical” relationship with representation' dat er sprake is 
van figuratie, in tegenstelling tot het werk van 1955. Als Pleynet iets over de ontstaansgeschiedenis van de 
Augusta-tekeningen had geweten, had hij deze voorstelling van zaken ongetwijfeld niet gebruikt.
9 Dat het om dezelfde tekeningen gaat ligt voor de hand, maar de citaten die Twombly geeft in Pincus-Witten  en 
de chronologie van Bastian geven hierover geen absoluut uitsluitsel. Het zou kunnen dat Twombly op een ander 
moment in het leger blindtekeningen maakte dan gedurende zijn verblijf in Augusta.
10 Varnedoe 1994, p. 19-20.
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pulling  the  artist's  hand  behind  it;  the  colors  raveling  through  each  other,  still  playfully 

eroticized,  the  darker  greens  writhing  at  the  center  like  so  many  snakes  on  the  head  of 

Medusa, while paler reds shade blissfully away into the indeterminate edge. Bolts of energy 

shoot through the scribbly mass [...].'11  Deze werken lijken stilistisch sterk op afbeeldingen 

18, 19 en 20. De derde reproductie  werd ook opgenomen in Bastians catalogue raissonné 

(afb. 10),

Richard Leeman sprak in 2004 van een ‘set of drawings […] the significance of which 

[Twombly] underlined forty years later, when he described them as pointing in the direction 

taken by all his subsequent work’.12 Leeman drukte vijf reproducties af die hij tot deze ‘set’ 

rekende:  allemaal  werken  die  Twombly  in  Augusta  heeft  gemaakt  en  waarbij  Leeman 

schijnbaar  impliceerde  dat  alle  daar  tot  stand gekomen  werken blindtekeningen  zijn.  Eén 

hiervan is wederom dezelfde als die uit Bastian 1993 en Sylvester 2003 (afb. 10); twee andere 

hebben  onderling  duidelijke  stilistische  overeenkomsten  (afb.  21  en  22),  en  één  hiervan 

vertoont  zeer  grote  overeenkomsten  met  een  van  de  reproducties  uit  Varnedoe  1994 

(afbeelding 21 zou een  'kopie' van afbeelding 14 kunnen zijn, of vice versa). Nog een andere 

is  ook  gereproduceerd  in  Sylvester  2003  (afb.  17),  en  ten  slotte  is  er  een  reproductie 

opgenomen van een stilistisch licht afwijkend werk, waarvan Leeman stelde dat deze ook tot 

de Augusta-tekeningen behoort (afb. 23). In tegenstelling tot alle andere tekeningen is er in dit 

werk  ook  verf  gebruikt,  gedeeltelijk  over  het  potlood  heen.  Dit  werk  is  overigens  ook 

afgedrukt in Sylvester 2003, maar daar wordt geen verband gesuggereerd met de andere drie 

werken.  

Leeman  maakte  een  onnodige  generalisatie  toen  hij  stelde  dat  'Twombly  says  he 

produced  the  Augusta  drawings  at  night,  after  lights  out'13.  Hij  baseerde  dit  op  het 

bovengenoemde  citaat  van  Pincus-Witten,  die  na  een  gesprek  met  de  kunstenaar  slechts 

stelde: 'While still in the army, Twombly recalls that he often drew at night, with lights out 

[…],' maar 'often' is uiteraard niet hetzelfde als 'always'.14 Al met al blijft onduidelijk welke 

tekeningen nu precies tot de Augusta-tekeningen moeten worden gerekend, en welke daarvan 

11 Schama 2003, p. 17. '[…] een lenig loopje; de lijn doet een fantastische dans, dwarrelend en cirkelend; de hand 
van de kunstenaar achter zich aan trekkend; de kleuren in een wirwar door elkaar heen, maar speels geërotiseerd, 
het donkere groen kronkelend in het midden zoals de vele slangen op het hoofd van Medusa, terwijl bleker rood 
gelukzalig wegvaagt naar de ongedefinieerde rand. Bliksemschichten van energie schieten door de krasserige 
massa [...]'
12 Leeman 2004, p. 3. Met 'forty years later' wordt  de chronologie-notitie bedoeld in Bastians catalogue raisonné 
uit 1993.
13 Leeman 2004, p. 27.
14 Pincus-Witten 1968, p. 89. 

5



dan precies blindtekeningen zijn. Nadere analyse van een aantal tekeningen laat verschillende 

manieren van werken zien die Twombly gebruikt zou kunnen hebben.

2. Identificatieproblemen

Deze  identificatieproblemen  worden  verder  bemoeilijkt  wanneer  de  als  'blindtekeningen' 

aangeduide  werken  nader  bestudeerd  worden.  Afbeelding  22,  aangenomen  dat  het  een 

blindtekening  is,  toont  linksboven  een  vlinderachtige  vorm die  weliswaar  eenvoudig  van 

opzet is, maar opvallend ingenieus in elkaar zit voor een compositie die 'blind' tot stand is 

gekomen. Waar de lijnen onder de 'linkervleugel' iets te ver doorlopen, zijn ze doorgekrast, 

alsof Twombly in de gaten had dat hij niet 'binnen de lijntjes' tekende. Ook was hij in staat 

lijnen erg parallel te laten lopen: de vier meest linkse verticalen die vanuit de 'vlinder' naar 

beneden lopen en uiteindelijk langgerekte fallus-achtige vormen suggereren, liggen erg dicht 

bij elkaar (de breedte van de tekening is niet veel meer dan 20 cm) en kruisen elkaar niet. Dit 

geldt ook voor de andere rechte verticale lijnen.

Ook bij  de onderste punt van de driehoek rechts van het midden in afbeelding 10 

zouden vraagtekens geplaatst kunnen worden, en bij de ontmoetingspunten van de slingerende 

lijn rechtsonder met de horizontale lijn erboven. Wat dit soort mysterieuze details betreft zijn 

afbeeldingen  16  en  17 minder  ambigu:  deze  kluwens van  lijnen  in  verschillende  kleuren 

potlood en krijt (en gouache?) kunnen zonder problemen met de ogen dicht zijn gemaakt. 

Deze  tekeningen  zijn  duidelijk  niet  figuratief,  en  de  hoge  snelheid  waarmee  de  lijnen 

getrokken lijken te zijn roept de vraag op waarom het voor Twombly interessant zou zijn om 

'blind' tekeningen te maken die eigenlijk uit 'richtingloze' krassen bestaan. Het antwoord zou 

natuurlijk kunnen liggen in de kleuren: misschien was Twombly benieuwd naar het resultaat 

van willekeurig  kleurgebruik.  Dit  zou dan tegengesteld  zijn  aan zijn interesse in  de niet-

gekleurde  tekeningen,  want  daaruit  spreekt  veeleer  een  preoccupatie  met  figuratie, 

representatie en lijnvóéring. 

De vergelijking van afbeelding 14 met afbeelding 21 suggereert dat Twombly niet heel 

rigide was ten opzichte van het tekenen met het licht uit: een werk dat hij interessant, geslaagd 

of misschien juist mislukt vond, tekende hij nog een keer, met enige aanpassingen. Hoe de 

oorspronkelijke  tekening  er  dan  uitzag,  is  niet  met  zekerheid  te  zeggen,  maar  wel  te 
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beredeneren. Afbeelding 21 is namelijk netter afgewerkt en directer van opzet dan afbeelding 

14. Afbeelding 14 is door de krassen aan de rechterkant minder evenwichtig qua compositie 

dan afbeelding 21.  Ook zijn er  in afbeelding  14 links en beneden van het  midden lichte, 

krabbelend krassende lijntjes te zien die weinig bijdragen aan de meer vormgegeven figuur op 

de 'voorgrond'. Deze krabbeltjes zijn in afbeelding 21 verdwenen. 

In afbeelding 21 zitten een aantal details die zo netjes zijn dat ze mijns inziens net 

teveel toevalligheid in zich hebben om 'authentiek blind' te zijn. De horizontale lijn die de 

compositie opdeelt, valt precies samen met een aantal punten waarop de hakerige u- of w-

vormige lijn van richting verandert (net als heel duidelijk in afbeelding 15, wat kan wijzen op 

meer systematiek dan men zou verwachten). Misschien is deze lijn later getrokken. Of, als we 

de horizontale lijn van rechts naar links volgen, lijkt het alsof Twombly ter hoogte van de 

tweede verticale lijn van links het punt heeft gemarkeerd waar de lijn meer naar beneden 

afbuigt, een w-vorm beschrijft, met het potlood heel licht het papier rakend naar rechtsonder 

beweegt, dan diagonaal naar rechtsboven, zodat hij vanuit het gemarkeerde punt weer zijn 

oorspronkelijke weg naar links kan vervolgen. De bijna verticale lijn rechtsonder ligt in het 

verlengde van de bijna verticale  lijn rechtsboven, maar  buigt  mee met  de richting van de 

spiraal, raakt dan de spiraal op zijn meest rechtse kant, terwijl die spiraal zijn weg naar binnen 

(of  buiten,  afhankelijk  van de tekenrichting)  wel  netjes afmaakt.  Als deze details  worden 

vergeleken met hun corresponderende elementen in afbeelding 14, is het duidelijk dat die een 

stuk willekeuriger gevormd zijn. Het lijkt me om deze redenen aannemelijk dat afbeelding 14 

het 'origineel' is en 21 de 'kopie'.

Wat betreft de complexe details die mogelijk onder 'blinde' omstandigheden tot stand 

zijn gekomen, zijn verschillende scenario's denkbaar. Mogelijk was Twombly wat motorische 

oriëntatie  en  inzicht  betreft  bijzonder  begaafd,  of  had  hij  een  bijzonder  goed  visueel 

geheugen, waarmee hij op gevoel feilloos aan kon voelen waar de eerder getrokken lijnen 

precies lagen. Ofwel hij had handigheidjes waarmee hij zichzelf een beetje hielp, bijvoorbeeld 

door met de (vingers van zijn) hand waarmee hij niet tekende, de positie te markeren van de 

lijnen op het moment dat hij ze trok, of iets dergelijks. Misschien maakte Twombly gebruik 

van  een  combinatie  van  het  blindtekenen  en  conventioneel  tekenen,  bijvoorbeeld  een 

blindtekening waarbij achteraf, met het licht aan, toevoegingen zijn gemaakt, of omgekeerd.15 

15Een goed voorbeeld van een kunstenaar die op een vergelijkbare manier te werk ging, was André Masson. Als 
een van de pioniers van het  automatisch tekenen,  gebruikte hij het  automatisme als gereedschap om dit  als 
uitgangspunt te nemen voor een gecontroleerde figuratie,  door eerst  een automatische tekening te maken en 
hieruit  elementen  te  kiezen  waaruit  hij  naar  een  meer  figuratief  resultaat  werkte.  Zie  bijvoorbeeld  Dario 
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Het mogelijke 'kopiëren' van afbeelding 14 in afbeelding 21 maakt aannemelijk dat hij van 

deze  pragmatische  aanpak gebruik  maakte.  Een andere  mogelijkheid  zou kunnen zijn  dat 

Twombly's blindtekenen een veel grootschaliger operatie was dan tot nu wordt aangenomen. 

Aangezien hij aan Pincus-Witten vertelde dat hij in het leger vaak met het licht uit tekende, en 

aangezien  een  aantal  van  de  bekende  tekeningen  zich  in  de  collectie  van  de  kunstenaar 

bevinden, is het niet ondenkbaar dat hij grote hoeveelheden blindtekeningen heeft gemaakt, 

om zijn tekenvaardigheid, motoriek en oriëntatievermogen te trainen. 

Hoe 'blind'  de Augusta-tekeningen ook zijn, ze zijn misschien niet  allemaal geheel 

automatisch. Afbeeldingen 10, 13, 14, 15, 21 en 22 hebben elementen die zeker als figuratief 

geïnterpreteerd zouden kunnen worden, zoals  kinderlijke poppetjes, staart-  of fallusachtige 

vormen,  en andere elementen met  soms een allusieve erotische ondertoon. Deze motieven 

kunnen natuurlijk  best  'blind'  tot  stand  zijn  gekomen,  maar  als  Twombly  hier  sturend en 

vormgevend te werk is gegaan, is er van 'puur automatisme'  geen sprake. Dus of hij deze 

tekeningen nu geheel of gedeeltelijk blind maakte, en wat voor technieken en methodes hij 

verder  precies  gebruikte  terwijl  hij  in  het  donker  tekende  blijft  zonder  nader  onderzoek 

onduidelijk, maar wel is aannemelijk dat Twombly bezig was met compositionele ordening en 

wellicht met figuratie in de zin van een combinatie van motieven.

3. Continuïteit van een methode

Bastian stelde in 1994, met goedkeuring van Twombly, dat de Augusta-tekeningen de richting 

bepaalden die Twombly's werk vanaf dan zou nemen.16 Deze stelling is op waarde te schatten 

door de stijl van de Augusta-tekeningen (en -schilderijen, zo zal ik betogen) te vergelijken 

met  Twombly's  werk  vanaf  1951  (het  eerste  werk  dat  Twombly  aan  zichzelf  toeschrijft 

maakte hij toen) tot '54 en dat vanaf '54.17 Op welke manier ontwikkelde Twombly's stijl zich 

in  de  vroege  jaren  vijftig?  Wat  voor  rol  speelden  de  Augusta-tekeningen  hierin?  Is  de 

bewering dat die tekeningen een veranderingsmoment in Twombly's ontwikkeling behelsden, 

aannemelijk?

Gamboni,  Potential Images: Ambiguity and Indeterminacy in Modern Art, London, Reaktion Books, 2002, p. 
203.
16 Bastian 1993, p. 294.
17 Varnedoe 1994, p.13. Varnedoe stelt hier zonder verdere toelichting dat Twombly in 1951 voor het eerst 
'claims a work his own'.
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Gedurende  1951  en  '52  studeerde  Twombly  verschillende  periodes  aan  het  Black 

Mountain College in North Carolina, waar op dat moment onder anderen Robert Motherwell, 

Franz Kline en Ben Shahn doceerden. Toen produceerde Twombly al voornamelijk zwart-wit 

werk, wat in zijn gehele oeuvre het dominante palet zou blijven. Zijn composities waren breed 

opgezet  en  robuust  uitgevoerd  in  brede  banen  en  vlakken.  Zowel  Leeman  als  Varnedoe 

herkende invloeden van Kline in Landscape (afb. 1) en van Motherwell in Min-Oe (afb. 2) in 

zijn toenmalige beeldtaal: anderen wezen op Clyfford Still en Jean Dubuffet.18 Solon I (afb. 3) 

is  minder  robuust,  en  meer  persoonlijk,  maar  ademt  net  als  Landscape en  Min-Oe een 

dreigende  en  verontrustende  sfeer.  Op  Black  Mountain  College  leerde  Twombly  Robert 

Rauschenberg kennen, en hun vriendschap werd dusdanig hecht dat ze vanuit een gedeelde 

interesse  in  primitieve  kunst  besloten  samen  een  reis  naar  Europa  te  maken.  In  een 

motivatiebrief  voor  een  studiebeurs  voor  de  reis  schreef  Twombly  over  Europese  en 

Afrikaanse kunst:

'The twentieth century is the great period of revaluation of all known past cultures. 

The art of the Africans and Indians etc, which have been considered barbarian, thus inferior 

cultures, have taken their due places of importance in relation to our own present cultural 

patterns. […] For myself the past is the source (for all art is vitally contemporary). I'm drawn 

to the primitive, the ritual and the fetish elements, to the symmetrical plastic order (peculiarly 

basic to both primitive and classic concepts, so relating the two).'19

Twombly en Rauschenberg kwamen in  september  1952 in  Italië  aan.  Behalve  een 

groot deel van Zuid-Europa bereisden ze ook verschillende landen in Noord-Afrika. Samen 

hadden  ze  in  maart  1953  een  tentoonstelling  in  een  galerie  in  Florence,  met  op  Noord-

Afrikaanse patronen gebaseerde wandtapijten van Twombly, en objecten van Rauschenberg. 

Hoewel  deze  werken  allemaal  verloren  zijn  gegaan,  maakte  Twombly  veel  schetsen  van 

motieven en vormen die hem interesseerden, vooral van Noord-Afrikaanse herkomst. Slechts 

twee pagina's zijn gepubliceerd (afb. 4a en 4b) maar de schetsboeken bestaan uit een grote 

hoeveelheid materiaal: Twombly had in Tangier in 1952 al zo'n honderden schetsen.20  Het 

zou  interessant  zijn  meer  voorbeelden  te  zien,  maar  meer  is  (nog)  niet  beschikbaar.  De 

vormentaal  varieert  van abstracte  patronen en androïden tot  vormen die  lijken op bomen, 

speerpunten, veren, gereedschappen, fetisjen en zekere exotische architectonisch aandoende 

18 Varnedoe 1994, p. 56.
19 Fragment uit een motivatiebrief van 4 mei 1952 naar Leslie Cheek, Jr., toenmalig directeur van het Virginia 
Museum of Fine Arts. Zie Varnedoe 1994, pp. 56-57. 
20 Varnedoe 1994, p 57.
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vormen: wigwams, bijenkorven en koepels bijvoorbeeld. Ze kenmerken zich door een hoge 

mate van figuratie. Behalve tot stand gekomen in Marokko en Tunesië, maakte Twombly deze 

schetsen ook in een etnografisch museum in Rome, het Museo Etnografico Pigorini, waar zich 

ook kunst uit Afrika ten zuiden van de Sahara bevond.21

Terug in Amerika maakte Twombly schilderijen en monoprints die duidelijk in het 

verlengde liggen van bijvoorbeeld Min-Oe, maar waarin tegelijkertijd ook duidelijk te zien is 

dat  hij  inspiratie  heeft  opgedaan  uit  de  'Noord-Afrikaanse  schetsboeken':  Tiznit  (afb.  5), 

Volubilus (afb. 6) en Quarzazat (afb. 7). Hoewel een stuk groter van formaat, behouden deze 

schilderijen de brede lijnen waaruit de vormen opgetrokken zijn. Ze tonen alle niet alleen 

verschillende  vormen,  naast  elkaar  gerangschikt,  precies  zoals  de  vormen  in  de  Noord-

Afrikaanse schetsboeken, maar de vormen in deze werken vertonen ook nog eens opvallend 

veel gelijkenissen met de 'Noord-Afrikaanse' motieven. Twombly moet zich hiervan bewust 

zijn geweest, want in een brief zonder datum, vanuit Tangiers aan Leslie Cheek, Jr., schreef 

hij:

'I've learned so much from the Arabs. My painting has changed a great deal. I have hundreds 

of sketches to use for paintings. [...] I can't begin to say how Africa has affected my work (for 

the better I hope).'22

In  Tiznit doet de linkerfiguur denken aan een raket, maar ook aan de paalvormen in 

afbeelding 4a. De middelste figuur lijkt enigszins op een geabstraheerd mensengezicht, en zou 

in  stilistisch  opzicht  ook  als  verwant  aan  Landscape kunnen  worden  gezien,  maar 

tegelijkertijd heeft het ook iets weg van de fetisj-achtige voorwerpen die Twombly in zijn 

schetsboek tekende: afbeelding 4a, rechtsmidden, en afbeelding 4b op de derde rij, de derde 

schets  van  rechts.  De rechterfiguur,  de  driehoek,  is  een  basale  vorm,  maar  roept  ook de 

'wigwams' en de 'pijlpunten' in herinnering bovenaan 4b. Voor Tiznit heeft Twombly ook een 

studie gemaakt  (afb.  8), waaruit  deze verwantschappen nog duidelijker spreken.  Volubilus 

bestaat  uit  twee  figuren,  de  linker  lijkend  op  een  vinger  of  een  paal,  maar  mogelijk 

geïnspireerd  door  de  paalvormen  onderaan  afbeelding  4b.  De  rechterfiguur  lijkt  op  een 

gezicht of een schedel, maar ook op de bolvormige 'architectonische' objecten rechtsboven in 

afbeelding  4b.  Quarazats rechterfiguur  lijkt  geïnspireerd  door  de  'palen'  onderaan  in 

afbeelding 4b, en heeft veel weg van de derde figuur op de tweede rij van boven in afbeelding 

21 Leeman 2004, p. 229
22 Varnedoe 1994, p. 57
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4b. De overeenkomsten zijn, kortom, zo talrijk, dat hun verwantschap nauwelijks toeval kan 

zijn. 

In alle drie de werken worden de figuren omgeven door een soort stralenkrans van 

radiale  arceringen,  die  elkaar  wel  krasserig  kruisen,  maar  toch  redelijk  gestructureerd  en 

regelmatig. Dit geldt niet voor de manier waarop de verf, loodwit, krijt en potlood door elkaar 

en over elkaar heen zijn aangebracht: het oppervlakte is extreem grof en oneffen, alsof het 

beeld gegroefd, gerimpeld, en met littekens overdekt is. De monoprints (afb. 9a en 9b) lijken 

ook geïnspireerd  door  de  schetsboeken,  maar  de  gelijkenissen  zijn  niet  altijd  even  direct 

aanwijsbaar. Wat dit betreft lijken ze op de tekeningen die Twombly in Augusta maakte: van 

een  deel  van  de  vormentaal  van  de  Augusta-tekeningen,  de  gefigureerde  elementen  om 

precies  te  zijn,  wordt  ineens  een  dubbele  bodem,  een  diepere  identiteit  zichtbaar.  Zou 

afbeelding 10 er net zo uit hebben gezien als Twombly zijn schetsboeken nooit meer zou 

hebben bestudeerd? Of afbeelding 14? De langwerpige, driehoekige, halfronde en conische 

vormen zijn eenvoudig van lijn en opzet, maar ook expressief en erg herkenbaar. Het zou 

interessant zijn om meer van de  Noord-Afrikaanse schetsboeken te zien, te bestuderen wat 

voor vormen Twombly aanspraken en interesseerden, en om meer vergelijkingsmateriaal te 

hebben. 

In deze periode van zijn artistieke ontwikkeling lijkt Twombly behept te zijn geweest 

met  een  dubbele  primitivistische  preoccupatie:  de  tekeningen  in  de  schetsboeken  hebben 

zeker  een primitivistische lading,  zoals  bleek uit  Twombly's  motivatie  voor zijn reis  naar 

Europa. Dat hij op zoek zou gaan naar zowel klassieke Europese kunst als naar traditionele 

Afrikaanse  vormen  was  al  vroeg  duidelijk,  en  dat  hij  die  zou  verwerken  in  zijn 

daaropvolgende werk ook, blijkens het laatste citaat. Daarnaast is de manier waarop Twombly 

de Augusta-tekeningen maakte op zich ook te beschouwen een vorm van primitivisme: door 

zichzelf een handicap op te leggen –  hij ziet immers niet wat hij tekent –  zette Twombly een 

stap terug in techniek, in beheersing, in de conventionele orde van artistieke ontwikkeling, en 

in die zin misschien zelfs – voor hem – in beschaving. Leeman sprak in Jungiaanse termen 

van 'archaism' en 'regression', en Varnedoe beoordeelde dit als maatregelen die 'impede and 

slow down the artist's graphic skill' en vergeleek de resultaten met 'distortions of children's 

drawings'.23 

23 Leeman 2004 p. 27, 29,  Varnedoe 1994, p. 20.
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Er zou dus gesteld kunnen worden dat aan de Augusta-tekeningen een primitivistische 

methode  ten  grondslag  lag,  waarin  op  primitivistische  leest  gestoelde  vormen  uitgedrukt 

werden.  Dan  wordt  ook  het  karakter  duidelijk  van  de  andere  elementen  waaruit  de 

blindtekeningen bestaan: wollige of hakerige, abrupte of continuerende, sterk aangezette of 

licht over het papier scherende, willekeurige of intentioneel gepositioneerde halen, krassen, 

krasjes en stippen. In het licht van de blindtekening komen deze krassende elementen toch 

enigszins  oorspronkelijker,  oprechter  en  puurder  over  dan  de  figuratieve:  dit  is  het  soort 

lijnvoering dat je bijna automatisch produceert als een potlood met de ogen dicht of afgewend 

gedachteloos  over  papier  bewogen wordt.  Voor  de  figuratieve  elementen  heeft  Twombly 

blindtekenend echt zijn best moeten doen, voor de 'krassen' niet per se. 

Afbeelding 10, 13, 14, 15, 21 en 22 worden gedomineerd door figuratieve of semi-

figuratieve elementen, terwijl afbeeldingen 16, 17, 18, 19 en 20 juist alleen bestaan uit bijna 

onontwarbare kluwen gekleurde lijnen. Sommige imiteren een schrijfbeweging, andere lijken 

vooral een repeterende beweging vanuit de pols of de elleboog. Deze twee extremen, figuratie 

en krassen, komen in verschillende tekeningen vaak bij elkaar, erg duidelijk bijvoorbeeld in 

afbeeldingen 13 en 14. In afbeelding 14 krijgen de figuratieve elementen meer gestalte door 

de sterke gearceerde  velden in  het  midden en aan de rechterkant,  en tegelijkertijd  zijn er 

schijnbaar willekeurig rondkrabbelende lichte lijntjes, die veel minder aanwezig zijn, maar 

toch een speelse, bijna vrolijke ondertoon weten te geven aan de dreigende groteske figuur, 

met  zijn  'helm'  of  'fallus'  en  zijn  'opgeheven  arm'.  De tekeningen  vormen  dus  een  soort 

continuüm met aan de uitersten enerzijds figuratieve elementen, anderzijds willekeurig rond 

en  heen-en-weer  bewegende  elementen,  en  daartussen  verschillende  gradaties  van 

combinaties van deze kenmerken.

Vervolgens zijn er nog verschillende werken (afb. 23, 24 en 25), zowel op doek als op 

papier, waarin behalve potlood en krijt ook verf is gebruikt. Hoewel delen van het potlood en 

krijt soms onder een laag witte industriële verf verdwijnen, is het lijnenspel van deze werken 

goed te vergelijken met dat van de tekeningen: lijnen waaraan duidelijk gecontroleerd een 

zekere  richting  is  gegeven  en  waarin  regelmatig  vormen  te  herkennen  zijn  –  zoals  de 

organische open vorm links in afbeelding 23, de biomorfe vormen in afbeelding 24 en de 

fallussen aan de rechterkant in afbeelding 25 die gestuurd over het oppervlak kronkelen en 

krommen, en soms worden opgeslokt door een grote warrige hooiberg van minder gerichte, 

blijkbaar veel snellere en repetitief getrokken halen en lijnen. Dichter en toenmalig ArtNews-
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criticus Frank O'Hara zei over deze schilderijen: 'His new paintings are drawn, scratched and 

crayoned over and under the surface with as much attention to esthetic tremors as to artistic 

excitement. [...] A bird seems to have passed through the impasto with cream-colored screams 

and bitter claw-marks. His admirably esoteric information, every wash or line struggles for 

survival, particularizes the sentiment. If drawing is as vital to painting as color, Twombly has 

an ever ready resource for his remarkable feelings.'24

Vervolgens maakte Twombly begin 1955 een stap die misschien groter lijkt dan zij in 

feite  was:  werken  met  non-figuratief  krabbelende,  relatief  korte  lijnen,  die  soms  een 

schrijfbeweging  lijken  te  imiteren,  soms  daadwerkelijk  letters  vormen,  maar  nog  steeds 

onmiskenbaar  krassen.  Panorama  (afb.  26) en  Free Wheeler  (afb.  27) zijn hiervan goede 

voorbeelden uit 1955 net als Untitled (afb. 28) en Untitled (afb. 29) uit 1956, en Untitled (afb. 

30) uit 1958.  Dit is waarschijnlijk de stijl die Pincus-Witten bedoelde toen hij in 1968 stelde 

dat Twombly blindtekende in een stijl waarvoor hij 'shortly esteemed' zou worden.

Zwart-wit  bleef  Twombly's  favoriete  'medium'.  Wat  materialen  betreft  deinsde  hij 

echter nooit terug voor ingewikkelde combinaties: (industriële) verf, krijt, potlood, alles door 

elkaar  heen.  Deze  werken  roepen,  gelet  op  de  lijnvoering  in  eerste  instantie  vooral 

afbeeldingen 12, 16, 17, 18, 19 en 20 in herinnering door de bewegingsvrijheid van lijnen die 

in feite vooral trekkende en cirkelende krassen vormen, maar toch heel expressief zijn. Maar 

als gelet wordt op details in afbeeldingen 13, 14 en 24 blijken de krassende elementen die hier 

zichtbaar zijn ook herkenbaar in de vormentaal van de werken vanaf 1955. 

Een  duidelijk  verschil  is  dat  de  nieuwe  schilderijen  opener  zijn,  met  schrijvende, 

beschrijvende of zelfs 'ontschrijvende' krabbels die redelijk gelijkmatig, nooit geconcentreerd, 

over het oppervlak verdeeld zijn. In de tekeningen lijken de vergelijkbare lijnen veel dichter, 

zwaarder,  minder  ontwikkeld  en  minder  'leesbaar'.  Het  is  daardoor  aannemelijk  dat  de 

vormentaal van de schilderijen van 1955 en later een fusie was van de gestuurde figuratieve 

elementen uit de tekeningen en schilderijen van 1954, met de ongecontroleerde krasserigheid 

die in die tekeningen en schilderijen ook zichtbaar is – een eventuele combinatie die resulteert 

in een behoorlijk snelle en vrije, en ook grafische, dus tot op zekere hoogte gecontroleerde 

abstracte stenografie. Dit zijn ook de vormen waardoor Twombly's vormentaal,  al dan niet 

terecht, met graffiti wordt geassocieerd. Hoewel ook Twombly's activiteit als cryptoloog in 

het leger als referentiekader voor zijn interesse in schrift en tekens moet worden gezien (maar 

24 Frank O'Hara, 'Cy Twombly', Art News nr. 8 (1954), in Varnedoe 1994, p. 20.
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niet  overschat,  want  hij  hield  zich  vooral  bezig  met  het  verwerken  van  codes,  waar  hij 

overigens geen plezier in had), is het aannemelijk dat Twombly's ontwikkeling tot de werken 

van 1955 en later vooral moet worden gezien als een uitvloeisel van de tekeningen die hij het 

jaar daarvoor gemaakt had. Een uitvloeisel, om precies te zijn, van elementen die ongetwijfeld 

op zijn minst gedeeltelijk 'blind' en automatisch tot stand gekomen zijn: de schijnbaar bijna 

ongecontroleerde krassen vormen zichtbaar een groot aandeel, de figuratie in (on)herkenbare 

biomorfe vormen is in feite verdwenen. De krassende motieven van de Augusta-tekeningen 

lijken door Twombly in zijn vormentaal te zijn opgenomen en tot gewoonte gemaakt die hij 

ook in zijn werk vanaf 1955 heeft gebruikt. Het kalligrafische, bijna talige, is grotendeels een 

nieuw element. 

Toen  Bastian  en  Twombly  in  1993  de  Augusta-tekeningen  als  'richting  gevend' 

benoemden,  lijkt  het  aannemelijk  dat  ze  het  volgende  bedoelden:  de  krasserigheid  die 

Twomby's  werk  vanaf  1954  kenmerkt  vindt  zijn  oorsprong  in  de  Augusta-tekeningen, 

aangezien  er  in  zijn  meer  overdachte  en  gecomponeerde,  robuustere  en  duidelijk 

gecontroleerder tot stand gebrachte werk van vóór die tijd van krassen überhaupt geen sprake 

is.  Vervolgens is  het  ook aannemelijk dat  het  breekpunt dat  de Augusta-tekeningen aldus 

vormden,  in  feite  gestalte  heeft  gekregen  door  het  principe  van  de  blindtekening.  Het  is 

immers waarschijnlijk dat  Twombly's gebruik van deze methode in elk geval wat betreft de 

Augusta-tekeningen verantwoordelijk is geweest voor hun krasserigheid. De ontwikkeling die 

zijn daaropvolgende werk toont, maakt duidelijk dat dit element een langer leven beschoren 

was dan slechts de duur van het blindteken-experiment – als het al een experiment te noemen 

is: de omvang van Twombly's  gebruik van deze methode is namelijk niet zeker. Uit deze 

redenatie volgt dat het blindtekenen verantwoordelijk is geweest voor het breekpunt dat de 

Augusta-tekeningen vormden.

4. Blindtekeningen

Ik  heb  betoogd  dat  Twombly  zich  in  Augusta  op  tweeledige  wijze  met  primitivisme 

bezighield:  door zich te laten inspireren door traditionele (Noord-) Afrikaanse vormen,  en 

door zichzelf als kunstenaar een handicap op te leggen en in het donker te werken. Dit laatste 
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fenomeen  is  bijzonder,  maar  niet  uniek  binnen  de  kunstgeschiedenis.  Meer  nog dan  met 

primitivisme, is blindtekenen in verband te brengen met psychisch automatisme en gaucherie.

Psychisch automatisme is een idee dat bekend is geworden dankzij het surrealisme. 

André Breton gaf in het eerste Surrealistische Manifest uit 1924 als 'woordenboekdefinitie' 

van het surrealisme: 'Puur psychisch automatisme door middel waarvan men zich voorneemt, 

zij  het  verbaal,  geschreven,  of  op  welke  manier  dan  ook,  het  ware  functioneren  van  het 

denken uit te drukken. Aangestuurd door de geest, in afwezigheid van elke controle van de 

rede,  buiten  elke  esthetische  of  morele  preoccupatie.'25 Hiermee  identificeerde  hij  het 

surrealisme  in  zijn  geheel  met  automatisme.  Dit  is  een  verklaring  voor  het  feit  dat 

automatisme  nog  steeds  veel  met  surrealisme  wordt  geassocieerd.  Zowel  schriftelijk  als 

beeldend werd het een veel nagevolgde methode om het onderbewuste uitdrukking te laten 

geven  aan  het  gekozen  materiaal.  Ook  in  Amerika,  waar  de  methode  na  de  komst  van 

verschillende  Europese  surrealisten  ten  tijde  van  de  Tweede  Wereldoorlog  door  tal  van 

abstract expressionisten werd overgenomen.26 Een belangrijke inspiratiebron voor Breton was 

Freuds psychoanalyse.  Hierover zei hij  in het Manifest:  'We moeten de ontdekkingen van 

Freud dankbaar zijn. [...] Als de dieptes van onze geest vreemde krachten verhullen, die in 

staat  zijn  de krachten  aan  de  oppervlakte  te  versterken,  of  te  overwinnen,  is  het  van het 

grootste belang die te vangen; eerst om ze te vangen en vervolgens ze te onderwerpen, als dat 

op zijn plaats is, aan de rede.'27 

Het  is  niet  zo  dat  Breton  de  uitvinder  was  van  het  automatisme.  In  hun  essay 

'Automatic Drawing' uit 1916 bijvoorbeeld, spraken Austin O. Spare en Frederick Carter al 

van de artistieke waarde van het onbewust tekenen: 'An "automatic" scribble of twisting and 

interlacing lines permits the germ of an idea in the subconscious mind to express, or at least 

suggest itself to the consciousness. From this mass of procreative shapes, full of fallacy,  a 

feeble embryo of idea may be selected and trained by the artist to full growth and power.' En: 

'Drawings  should  be  made  by  allowing  the  hand  to  run  freely  with  the  least  possible 

deliberation.  In  time  shapes  will  be  found  to  evolve,  suggesting  conceptions,  forms  and 

ultimately having personal or individual style.'28

25 Breton 1924, p. 36.
26 Hess  2005, p. 10. Te denken valt aan bijvoorbeeld Arshile Gorky, Jackson Pollock, Robert Motherwell, 
Roberto Matta, William Baziotes, Willem de Kooning en vele anderen. Zie hiervoor ook: Daniel Belgrad, The 
Culture of Spontaneity: Improvisation and the Arts in Postwar America, Chicago, University of Chicago Press, 
1999, pp. 35-39.
27 Breton 1924, p. 42.
28 Spare en Carter 1916, n.p. '[…] a feeble embryo of idea may be selected and trained by the artist to full growth 
and power': dit is ongeveer wat André Masson enige tijd later zou in de praktijk zou brengen, zie noot 15.
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Robert Motherwell zei over zijn kennismaking met psychisch automatisme in 1941, 

door de surrealistische kunstenaar Roberto Matta: 'The fundamental principle that he and I 

continually discussed […] for my search for an original creative principle (which seemed to 

me  the  thing  lacking  in  American  modernism),  was  what  the  surrealists  called  psychic 

automatism, what a Freudian would call free-association, in the specific form of doodling.'29 

Later  verving  hij  'doodling'  door  'artful  scribbling',  wat  in  de  praktijk  alleen  een 

terminologische verandering betekende.30 In de jaren '50 verrijkte Motherwell zijn adaptatie 

van  de  surrealistische  methode  met  Joan  Miró's  manier  van  droedelen,  en  met  Harold 

Rosenbergs idee van action-painting.31 Mirò vertelde criticus James Johnson Sweeney in 1947 

over zijn manier van doodelen: 'Rather than setting out to paint something, I begin painting 

and as I paint the picture begins to assert itself,  or suggest itself under my brush.'32 Deze 

uitspraak echoot door in een opmerking van Twombly uit 1957: 'Each line is now the actual 

experience with its own innate history. It does not illustrate – it is the sensation of its own 

realisation.'33 

Motherwells waardering voor de automatische methode is misschien voor Twombly 

de kennismaking met blindtekenen geweest, en misschien ook een reden om er gebruik van te 

maken, aangezien Twombly niet lang daarvoor student van Motherwell was aan het Black 

Mountain College. Toch kan het haast niet anders of Twombly had ook uit andere bronnen 

over  psychisch  automatisme  gehoord.  Te  denken  valt  behalve  aan  de  surrealisten  André 

Masson en Joan Mirò ook aan bijvoorbeeld Jackson Pollock en Pablo Picasso. Picasso heeft 

net als Twombly een keer in het donker gewerkt. Hij zei hierover: 'Ik was samen met een 

aantal vrienden en we besloten om in het donker te tekenen, op een compleet automatische 

manier. De eerste keer riep ik terwijl ik tekende uit, “Ik weet wat ik maak – het hoofd van een 

vrouw.” Toen we het licht aandeden, zagen we dat het in feite het hoofd van een vrouw was 

zoals ik het getekend had kunnen hebben in het volle licht. We deden het licht weer uit en 

begonnen opnieuw. Deze keer zei ik dat ik totaal onbewust was van wat ik maakte. Toen de 

lichten weer aanwaren, zag ik dat het precies hetzelfde hoofd van een vrouw was als eerst, 

maar dan in spiegelbeeld.'34 

29 Hirsch 2002, pp. 184-185 Cursief in origineel.
30 Hirsch 2002, pp. 185.
31 Hirsch 2002, pp. 185.
32 Hirsch 2002, pp. 185.
33Twombly 1957 n.p.
34 Tériade 1933, p. 13. Wanneer dit plaatsvond wordt niet duidelijk.
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Dit tekenen in het donker is een vorm van gaucherie, letterlijk 'linkshandigheid', maar 

in bredere zin een manier van werken waarbij de kunstenaar zichzelf met opzet technische 

beperkingen oplegt, zo zichzelf dwingend aangeleerde vaardigheden op een andere manier te 

gebruiken, en de spontaniteit en authenticiteit van het werk te bevorderen. Blind schilderen 

komt ook voor, maar (waarschijnlijk om praktische redenen) minder vaak. Ik gebruik voor het 

gemak de term 'blindtekenen', maar daarmee bedoel ik de techniek in het algemeen, ook de 

schilderende variant. 

Deze  tijdelijke  'blindheid'  kan  bijvoorbeeld  worden  bewerkstelligd  door  in  een 

donkere ruimte te werken, geblinddoekt, met de ogen dicht, of in het schemerdonker, zoals de 

Duitse  dadaïst  Hans Richter  (1888-1976).  Hij  maakte  zijn  Visionäre  Portraits  terwijl  het 

donker begon te worden. Omdat de verschillende kleuren een vaste plek op zijn palet hadden, 

kon hij de kleuren ook in het donker redelijk kiezen. Maar waar hij de verf precies op het 

doek plaatste, was na verloop van tijd naar eigen zeggen eerder een kwestie van zelfhypnose 

dan van concentratie, en zo kreeg het beeld meer gestalte voor het 'innerlijke oog' dan voor 

het ziende oog.35 Naast 'blind'  tekenen of schilderen kan een 'gaucherist'  bijvoorbeeld ook 

werken  met  de  ongeoefende  hand  (meestal  de  linker,  vandaar  de  term),  met  verlengde 

penselen, zoals Henri Matisse, in een verhoogd werktempo, onder invloed van verdovende 

middelen, met beide handen tegelijk, met de rug richting het doek, en dergelijke.36  Picasso's 

anekdote komt ten opzichte hiervan meer over als ludieke actie dan als serieuze poging tot 

constructieve deregulatie van routines. 

De Nederlandse surrealist Kristians Tonny (1907-1977) nam een blindtekentechniek 

over van zijn 'leermeester' Jules Pascin, en ontwikkelde deze verder. Voor hem was het een 

constante methode, eerder dan een incidenteel experiment. Hij zei hierover: 'Pascin werkte 

met  calqueerpapier,  als  een  soort  filter  voor  de  nuances.  Ik  heb  mijn  eigen  systeem 

ontwikkeld,  met  verf.  Ze  kunnen  mooi  praten  over  “automatisch  schrift”,  maar  het 

automatische – het niet door logica, routine of de hiërarchie van het verstand afgeremde – 

ging aan het product  vooraf. […] Ook ik wist wel wat ik deed in mijn tekeningen op het 

blinde blad. Er ging een automatische stroom aan vooraf...'37 Wat Tonny's redenen om zich 

deze handicap toe te eigenen dan wel waren, blijft onduidelijk. Blijkbaar niet om detail en 

35 Richter 1964, p. 56.
36 Ten Berge 2005, p. 44.
37 De Jong en Vancrevel 1979, p. 49.
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precisie  weg  te  filteren  en  uit  te  bannen.  Kristians  transfer-tekeningen  zijn  allemaal 

grotendeels  figuratief,  zonder  uitzondering  gedetailleerd  en  zorgvuldig  getekend,  en  de 

figuratie is ondeand de 'handicap' nauwkeurig en 'foutloos' tot stand gebracht (afb. 31 en 32).

Over Tonny's transfer-techniek zeiden De Jong en Vancrevel, in de enige tot nu toe 

verschenen monografie over de kunstenaar uit  1979, het volgende: 'Hierbij  wordt met een 

niet-schrijvende stift getekend op een blanco vel papier, dat aan de onderkant is bestreken met 

een verfstof;  op een onderliggend blad wordt  de afdruk van de blindtekening  vastgelegd. 

Kristians Tonny heeft deze tekenoefening tot een geheel eigen techniek gemaakt. De menging 

van  de verfstof  is  door  hem zodanig  samengesteld,  dat  gedurende  enkele  uren  een  egaal 

dekkende afdruk werd gegeven. Ragfijne lijnen en zwaardere partijen werden met even grote 

precisie doorgedrukt. Tonny verwierf een ongelooflijke virtuositeit in het opzetten van zeer 

complexe tekeningen. Hij beschikte dan ook over een bijzonder trefzekere hand en over een 

fabelachtig visueel geheugen. De snelheid waarmee hij  in deze techniek moest werken bij 

tekeningen van groter formaat, dwong hem tot een sterk associatief toepassen van vormen en 

figuren.'38 Hoewel dit laatste natuurlijk aannemelijk lijkt, verschillen de transfer-tekeningen 

niet veel in formaat. De kleinste in De Jong en Vancrevel is 34 x 40,5 cm, de grootste 46 x 66 

cm. Hierbij moet wel vermeld worden dat van niet alle werken het formaat bekend is. De 

tijdsdruk zou, los van formaat,  als artistieke stimulans  toch een reden kunnen zijn om dit 

'systeem'  te  gebruiken.  Andere  voor  de  hand  liggende  motieven  voor  deze  methode  zijn 

bijvoorbeeld het bijzondere effect dat het oplevert (een effect dat het midden lijkt te houden 

tussen potlood, pen en druktechnieken),  en de uitdaging die het niet  kunnen zien van het 

eindresultaat biedt. Hoewel: criticus Mathilde Visser zei over Tonny's manier van werken met 

de transfer-techniek: 'Van  tijd tot tijd lichtte hij even het bovenblad op om zich ervan te 

vergewissen dat hij zich niet vergiste in zijn overigens feilloze plaatsbepaling.'39 

Dat  Tonny's  transfer-tekeningen  blindtekeningen  kunnen  worden  genoemd,  lijkt 

evident, maar toch is 'blind' niet de juiste term. In de biografische aantekeningen schrijven De 

Jong en Vancrevel over 1964: 'Al sinds enige jaren had Tonny de transfer-techniek verlaten 

omdat  die te veel  van zijn ogen begon te eisen […]'40  Het is duidelijk dat de opzet van 

Tonny's 'systeem' niet was het tekenproces 'primitivistisch' te dereguleren of een stap terug te 

zetten in artistieke beheersing. Eerder lijkt het alsof hij deze methode juist heel consciëntieus 

38 De Jong en Vancrevel 1979, p. 8.
39 Mathilde Visser in De Jong en Vancrevel 1979, p. 68.
40 De Jong en Vancrevel 1979, p. 36.
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gebruikte  om  zijn  vaardigheden  als  tekenaar  te  oefenen.  Het  automatisme  gebruikte  hij 

blijkens bovengenoemd citaat blijkbaar vooral om zijn fantasie de vrije loop te laten.

De Oostenrijkse kunstenaar Arnulf Rainer (1929) begon met blindtekenen uit ernstige 

overwegingen. Voor zijn blindtekeningen, die hij vanaf 1951 met enige regelmaat maakte, 

deed hij inspiratie op bij het surrealisme, zo scheef hij in  Hirndrang, een bundel teksten uit 

1980,  in  een  stuk  speciaal  gewijd  aan  zijn  blindteken-ervaringen:  'Aus  dem surrealismus 

kommend, war ich an der Ideologie des psychischen Automatismus interessiert. So entschloß 

ich mich, Neues, Unbewußtes dadurch zu entdecken, daß ich die Augen schloß, mich in den 

nächsten Einfall gleiten ließ, allen Impulsen in mir nachgebend, nur trachtend, mein eigenes 

Wollen und Wünschen kennenzulernen.'41 Over zijn beweegredenen is Rainer duidelijk: 'Mein 

Glaube an die bisherige Kunst was erloschen, ich was in einer Krise, auf einem Nullpunkt 

angelangt.  […]  Etwas  völlig  Neues,  noch  nie  Gemachtes,  schien  mir  unentbehrlich.'42 

Teleurgesteld door het resultaat (een 'massa lijnen' met af een toe een interessant detail, maar 

'zonder samenhang') vernietigde hij de eerste twee tekeningen die hij met ogen dicht maakte. 

Blijkbaar hoopte hij op een interessant geheel, compositie, of een lijnvoering die onmiddellijk 

aansprak. 

Rainer legde uit dat hij altijd het gevoel had dat hij de figuur in één keer op papier 

moest  zetten.43 Maar vanwege het  automatische  karakter  van de actie  was het moeilijk  te 

weten wanneer te stoppen. De ogen openen om vervolgens weer verder te gaan, had maar 

zelden succes. Pogingen tot het later corrigeren van mislukte blindtekeningen mislukt meestal 

ook: omdat de motoriek van de hand en het potlood voortdurend veranderen, is het bijna niet 

mogelijk om een nieuwe lijn toe te voegen die grafisch gelijkvormig op de oude aansluit. Ook 

wekt hij de suggestie de voorkeur te geven aan een hoge snelheid om de lijn neer te zetten, 

wat een voor de hand liggende manier  is om controle door het hoofd te vermijden.  Deze 

snelheid en de pakkende lijnvoering die Rainer beoogde zijn goed te zien in twee van zijn 

blindtekeningen  uit  de  jaren  '60,   Landschaft  oder  Steingruppe  (afb.  33)  en   Gewandte 

Wandlung (afb. 34). 

Een  aanverwante  techniek  die  Rainer  tijdens  een  andere  vroege  artistieke  crisis 

ontwikkelde, is het 'tekenen in het hoofd' ('im Geiste zeichnen'). Hierbij stuitte hij op heel 

41 Rainer, 'Blindzeichnungen' (1973) in Rainer 1980, p. 121.
42 Rainer, 'Blindzeichnungen' (1973) in Rainer 1980, p. 121.
43 Rainer, 'Blindzeichnungen' (1973) in Rainer 1980, p. 123.
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korte 'Zeichengesten' (denkbeeldige tekengebaren) en 'Kürzel' (stenografische tekens) die zich 

in  zijn  hoofd  bleven  herhalen.  Vervolgens  bekwaamde  hij  zich  erin  deze  gestes 

'seismografisch'  op papier te zetten,  wat langzaam maar  zeker steeds beter lukte. Hiermee 

bracht  hij  in zekere zin  (hoogstwaarschijnlijk zonder  het  te weten)  in praktijk wat Tonny 

relativerend  zei  over  automatisme:  dat  het  automatische  aan  het  product  vooraf  gaat.  De 

krabbeltjes  werden  steeds  duidelijker,  en  Rainer  begon  motieven  te  herkennen:  steeds 

dezelfde 'zentralen oder vertikalen Linien', soms bij wijze van uitzondering golvende, harige 

en lichte lijnen.44 

Rainer vond het blindtekenen vooral een goed middel om concentratie en onbewuste 

expressie te forceren.45 Hij besloot zijn artikel met de kennisgeving dat hij pas kort tevoren tot 

de  ontdekking  was  gekomen  dat  ook  het  langzaam 'aftasten'  onder  'lage  druk'  een  mooi 

resultaat  op  kan  leveren.  Hij  realiseerde  zich  dat  hij  'nog  maar  aan  het  begin  van  de 

blindtekenkunst' stond en hij nam zich voor maandelijks een blindtekensessie te doen.46 

De Amerikaanse kunstenaar William Anastasi (1933) noemt zichzelf op zijn website 

'one of the founders of both conceptual and minimal art'.47 Conceptuele kunst en minimal art 

zijn  niet  bepaald  de  bewegingen  bij  uitstek  die  met  automatisme  geassocieerd  worden, 

aangezien het belangrijkste kenmerk van conceptuele kunst is dat het cerebrale, ideële, niet-

materiële aspect van het kunstwerk op de eerste plaats komt. Minimal art draait om simpele, 

steriele, bijna industriële vormen, en betreft vaak sculpturen. Toch is Anastasi, behalve een 

kunstenaar die metalen platen langzaam laat oxideren en foto's van muren van galeries op 

bijna  ware  grootte  aan  diezelfde  muren  hangt,  ook  een  blindtekenaar  en  -schilder.  Een 

belangrijke conceptuele factor is ook hier aanwezig: van te voren bepaalt hij een tijdsduur, die 

hij vult met blindtekenen en schilderen, altijd op zeer groot formaat. Als de tijd verstreken is, 

is het werk af.48 

Anastasi hangt zijn doeken, in de regel zeer groot, op aan de wand, en plakt langs de 

randen stukken tape die als afbakeningstekenen fungeren. Hij gebruikt twee grafietstiften of 

penselen tegelijkertijd, één in elke hand. Geblinddoekt trekt hij lange cirkelende lijnen. Hij 

beweegt rustig langs de lengteas van het doek, afwisselend omhoogreikend voor het bovenste 

44 Rainer, 'Blindzeichnungen' (1973) in Rainer 1980, pp. 121-122.
45 Rainer, 'Blindzeichnungen' (1973) in Rainer 1980, p. 123.
46 Rainer, 'Blindzeichnungen' (1973) in Rainer 1980, p. 123.
47 http://www.williamanastasi.net/Welcome.htm, geraadpleegd op 2 juni 2009.
48 Kalina 1990, p. 148.
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deel en bukkend voor het onderste deel, aldus vooral tijd in het midden spenderend. Hier zijn 

de lijnen meer geconcentreerd, zodat er een baan ontstaat die het idee geeft van een horizon. 

Anastasi maakte zijn eerste geblinddoekte werk al in 1963, maar hij maakt nog steeds werken 

op deze manier. Een recent voorbeeld is  Roaryboaryellas (128 minutes blind-fold drawing) 

(afb. 35).

Net als voor Tonny geldt ook voor Anastasi dat deze toepassing van het blindtekenen 

geen experiment is, maar een werkwijze die hij regelmatig gebruikt, waarschijnlijk niet zozeer 

om nieuwe vormen te ontdekken, maar eerder om een constante,  harmonische beeldtaal  te 

genereren.  Of deze werkwijze als gaucherie kan worden gezien is derhalve voor discussie 

vatbaar, omdat hij zich wel een handicap oplegt om tot een bepaalde beeldtaal te komen, maar 

niet om zich te ontdoen van een aangeleerde routine. Zijn methode komt juist heel constant en 

routineus  over,  en  produceert  een  monotoon  lijnenspel  dat  niet  zozeer  vormen  uit  het 

onderbewuste weerspiegelt als wel lijkt te refereren aan de bijna hypnotische omstandigheden 

waaronder het tot stand moet zijn gekomen. Een grote, abstracte,  homogene blindtekening 

maken  is  een  vorm  van  automatisme  die  appeleert  aan  willekeurige  processen,  die 

tegelijkertijd een diepe persoonlijke en diepe universele zeggingskracht heeft. 

Een andere blindtekentechniek die Anastasi sinds de jaren '70 heeft ontwikkeld is de 

'Subway Drawing', een serie waarbij hij de compositie laat bepalen door de schommeling van 

een metrowagon. Ook hier houdt hij in twee handen tekengerei – pennen in het geval van 

Untitled (Subway Drawing) uit 2006 (afb. 36) – en ontspant zijn armen, zodat de penpunten 

vrij  over  het  papier  kunnen bewegen  als  de  wagon beweegt.  Op  deze  manier  registreert 

Anastasi als een soort seismograaf zijn metroritten. Hier spelen toeval en  willekeur een nog 

grotere rol dan in zijn 'blind' aan de wand tot stand gekomen werken. Deze methode gaat aan 

het  psychisch  automatisme  voorbij,  ontleent  zijn  vorm niet  aan  het  onderbewuste  van  de 

kunstenaar,  maar  aan  een  externe  factor  die  zich  niet  bewust  is  van  de  registratie.  Deze 

techniek zou beschouwd kunnen worden als een vreemd soort automatisme, waarbij de geest 

van de kunstenaar niet meer van invloed is op de bewegingen, die toch, zonder controle of 

interventie van oog of hand, 'automatisch' worden gevormd door de reële bewegingen van een 

publieke metro. Dat is in potentie een conceptueel aspect van deze tekentechniek: misschien 

gaat het meer om het idee dan om de uniciteit van het werk, iedereen die in dezelfde wagon 

zat, zou met Anastasi's methode precies zo'n zelfde tekening maken. Het is dus zeker geen 

psychisch automatisme, maar toch een vorm van automatisme. 
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Ongetwijfeld kwam en komt het blindtekenen in allerhande varianten nog vaker voor. 

Blindtekenen  is  enerzijds  gebruikt  bij  wijze  van  experiment,  ooit  vooral  onderhevig  aan 

surrealistische trends. In het geval van Picasso en zijn vrienden bij wijze van haast ludieke 

actie, maar vooral vaak als zeer serieuze methode om tot vormen en methodes met een pure 

authenticiteit te komen, en om aangewende gewoontes te vermijden, zoals Masson, Richter, 

Rainer en Twombly dat deden. Anderzijds bestaat het ook als werkwijze waar kunstenaars 

zich met regelmaat van bedienen, en zich zodoende een aan deze techniek ontleende maar 

persoonlijk ontwikkelde vormentaal eigen maken, die, naarmate vaker gebruikt, toch tot een 

zekere routine leidt. Dit geldt voor Tonny en Anastasi, en ten dele voor Rainer en eenieder die 

de  techniek  lang  genoeg beoefent  om aan  te  wennen,  zodat  het  als  'gaucherie'  niet  meer 

werkzaam is.

Conclusie

Van de tekeningen die  Cy Twombly in 1954 heeft  gemaakt,  maakte hij  er  waarschijnlijk 

dertien in Augusta. Hij gebruikte voor deze tekeningen regelmatig een blindteken-techniek 

waarbij  hij  tekende  met  het  licht  uit.  Het  is  niet  duidelijk  of  alle  Augusta-tekeningen 

blindtekeningen  zijn,  en  het  is  mogelijk  dat  sommige  tekeningen  gedeeltelijk  blind  en 

gedeeltelijk  conventioneel  tot  stand  zijn  gekomen.  Uit  analyse  blijkt  dat  Twombly 

verschillende methodes kan hebben gebruikt tijdens het blindtekenen, en dan dat de Augusta-

tekeningen gedeeltelijk automatisch en gedeeltelijk gestuurd figuratief zijn. Twombly heeft 

later over deze tekeningen gezegd dat ze richtinggevend zijn geweest voor zijn verdere werk, 

en dat lijkt in overeenstemming met het feit dat de 'automatisch' tot stand gekomen elementen 

in de Augusta-tekeningen, namelijk de krassende motieven die hij niet eerder hanteerde, door 

Twombly  in  zijn  lijnvoeringstechniek  en  vormentaal  zijn  opgenomen,  en  misschien  tot 

gewoonte zijn gemaakt. Deze vormentaal is hij, zo lijkt het, blijven gebruiken in zijn werk 

van 1954 en later, en speelt een dominante rol spelen in hun aanblik. De krasserigheid van de 

beeldtaal waarmee Twombly beroemd is geworden, vond zijn oorsprong dus waarschijnlijk in 

de blindtekentechniek van de Augusta-tekeningen, en  heeft daarmee dus waarschijnlijk voor 

een breekpunt in zijn werkwijze gezorgd. Op deze manier heeft dit  incidentele experiment 
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met gaucherie, zoals tekenen in het donker genoemd kan worden, een grote invloed gehad op 

Twombly's verdere werkwijze.

Twombly  is  niet  de  enige  kunstenaar  die  het  blindtekenen  beoefende,  een  aantal 

anderen  hebben  met  verschillende  doeleinden  verschillende  varianten  van  de  techniek 

ontwikkeld.  Kristians  Tonny gebruikte  een methode die 'transfer-techniek'  werd genoemd. 

Kennelijk beviel die goed, want een groot gedeelte van Tonny's oeuvre bestaat uit transfer-

tekeningen. Dat betekent ook dat Tonny het blindtekenen routineus gebruikte. Dit geldt ook 

voor Anastasi en ten dele voor Rainer, die de techniek tot een methode ontwikkelden. De 

andere kunstenaars blindtekenden juist bij wijze van gaucherie, om routines, conventies en 

methodes te omzeilen. Dit geldt voor Masson, voor Richter en ten dele voor Rainer. 
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Afb. 1: Cy Twombly, Landscape, 1951, industriële verf, olieverf en collage op houtpaneel, 27,9 x 53,3 cm, UBS Art Collection, New York



Afb. 2: Cy Twombly, Min-Oe, 1951, teer en industriële verf op doek, 86,4 x 101,6 cm, particuliere 

collectie



Afb. 3: Cy Twombly, Solon I, 1952, industriële verf en aarde op doek, 101,6 x 132,7 cm, particuliere 

collectie



Afb. 4a en 4b: Cy Twombly, Two pages from the North African Sketchbooks, 1952?, potlood op papier, formaat onbekend, collectie kunstenaar



Afb. 5: Cy Twombly, Tiznit, 1953, loodwit, industriële verf, krijt en potlood op doek,  135,9 x 189,2 cm, particuliere collectie



Afb. 6: Cy Twombly, Volubilus, 1953, loodwit, industriële verf en krijt op doek,  139,7 x 193 cm, Cy Twombly Gallery, The Manil Collection, 

Houston, uitgeleend door de kunstenaar





Afb. 7: Cy Twombly, Quarazat, 1953, loodwit, industriële verf en krijt op doek,  132 x 172,7 cm, particuliere collectie



Afb. 8: Cy Twombly, Study for Tiznit, 1953, potlood op papier, formaat onbekend, collectie kunstenaar



Afb. 9a en 9b: Cy Twombly, Zonder titel, 1953, monoprint, formaat onbekend, collectie kunstenaar



Afb. 10: Cy Twombly, Zonder titel, 1954, potlood op papier, 48,2 x 63,5 cm, particuliere collectie



Afb. 11: Cy Twombly, Zonder titel, 1954, potlood op papier, 48,2 x 63,5 cm, particuliere collectie



Afb. 12: Cy Twombly, Zonder titel, 1954, potlood op papier, 48,2 x 63,5 cm, particuliere collectie



Afb. 13: Cy Twombly, Zonder titel, 1954, potlood op papier, 48,2 x 63,5 cm, collectie kunstenaar



Afb. 14:  Cy Twombly, Zonder titel, 1954, potlood op papier, 48,2 x 63,5 cm, collectie kunstenaar



Afb. 15:  Cy Twombly, Zonder titel, 1954, potlood op papier, 48,2 x 63,5 cm, collectie kunstenaar



Afb. 16:  Cy Twombly, Zonder titel, 1954, kleurpotlood en krijt op papier, 48,5 x 64 cm, particuliere collectie



Afb. 17:  Cy Twombly, Zonder titel, 1954, kleurpotlood en krijt op papier, 48,5 x 64 cm, particuliere collectie



Afb. 18:  Cy Twombly, Zonder titel, 1954, kleurpotlood en krijt op papier, 48,5 x 64 cm, particuliere 

collectie



Afb. 19:  Cy Twombly, Zonder titel, 1954, kleurpotlood en krijt op papier, 48,5 x 64 cm, particuliere 

collectie 



Afb. 20:  Cy Twombly, Zonder titel, 1954, kleurpotlood en krijt op papier, 48,5 x 64 cm, particuliere 

collectie 



Afb. 21: Cy Twombly, Zonder titel, 1954, kleurpotlood op papier, 21,6 x 27,9 cm, collectie kunstenaar



Afb. 22: Cy Twombly, Zonder titel, 1954, kleurpotlood op papier, 27,9 x 21,6 cm, collectie 

kunstenaar



Afb. 23: Cy Twombly, Zonder titel, 1954, potlood en industriële verf op papier, 110 x 138 cm, particuliere collectie



Afb. 24: Cy Twombly, Zonder titel, 1954, potlood en industriële verf op papier, 110 x 138 cm, particuliere collectie



Afb. 25: Cy Twombly, Zonder titel, 1954, potlood en industriële verf op papier, 110 x 138 cm, particuliere collectie



Afb. 26: Cy Twombly, Panorama, 1955, industriële verf, krijt en kalk op doek, 254 x 340,4 cm, Collection Daros, Zwitserland



Afb. 27: Cy Twombly, Free Wheeler, 1955, industriële verf, krijt, potlood en pastel op doek, 174 x 190 cm, Marx Collection, Berlin



Afb. 28: Cy Twombly, Zonder titel, 1956, potlood op papier, 56 x 76,5 cm, collectie kunstenaar



Afb. 29: Cy Twombly, Zonder titel, 1956, potlood op papier, 56 x 76,5 cm, collectie kunstenaar



Afb. 30: Cy Twombly, Zonder titel, 1958, industriële verf, krijt, kleurpotlood en potlood op doek, 

103 x 100 cm, particuliere collectie



Afb. 31: Kristians Tonny, Zonder titel, 1928, transfer-tekening, 34 x 40,5 cm, collectie Kristians, 

verblijfplaats onbekend



Afb. 32: Kristians Tonny, Zonder titel, 1929, transfer-tekening, formaat en verblijfplaats onbekend



Afb. 33: Arnulf Rainer, Landschaft oder Steingruppe (Blindzeichnung), 1967, potlood op papier, formaat onbekend, collectie kunstenaar



Afb. 34: Arnulf Rainer, Gewandte Wandlung (Blindzeichnung), 1971, potlood op papier, formaat onbekend, collectie kunstenaar



Afb. 35: William Anastasi, Roaryboaryellas (128 minutes blind-fold drawing), 2003, droge harde pastel op papier, 152,4 x 274,3 cm, Björn Ressle 

Gallery, New York



Afb. 36: William Anastasi, Zonder titel (Subway Drawing), 2006, inkt op papier, 19 x 28,4 cm, Björn 

Ressle Gallery, New York
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