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Twee in aanzien gelijke kunstwerken. Maar in diepgang toch verschillend. 
De eerste is een beklede metroschoorsteen in Parijs, de naam van de schoorsteen heet dan 
ook simpel “Cheminée de Moretti”. Ontworpen door de Fransman Raymond Moretti. 
De tweede een schilderij gemaakt door de Amerikaanse abstract schilder Gene Davis 
genaamd “Joy Ride”, te vinden in het Stedelijk Museum Enschede.  
 
Bij het zien van deze 2 kunstwerken kun je maar één ding worden, en dat is vrolijk,  
ik ben gek op het overmatig gebruik van verschillende kleuren op een zo klein mogelijk palet. 
De 1 van de 2 werken zijn voor mij de meest overtuigend voorbeeld om blij van te worden, de 
ander brengt een vergelijkbaar maar toch iets minder gevoel met zich mee, maar weer met 
mateloos veel kleuren in een gematigd oppervlak. 
Waarom brengt dit een vrolijk gevoel met zich mee met het zien van deze werken is een van 
de vragen die ik zal proberen te beantwoorden. 

De eerste, de schoorsteen oftewel “Le Cheminee“ staat in de Parijse zakenwijk “La Defensé”, 
bestemd voor de ontluchting van de onderdoorlopende metro is bekleed, met in verschil van 
diameter gekleurde “stokken” deze lopen volledig rondom de schoorsteen en zijn op het oog 
niet volledig willekeurig geplaatst, maar zijn wel een beetje onderverdeeld in kleur, van veraf 
heeft elke zijde die je bekijkt, wel een overheersende kleur. Van dichtbij valt dat niet op. 
De “stokken” van een onbekend materiaal lopen net als de schoorsteen tot een hoogte van 
32 meter.  
s’Nachts verlicht, maar overdag heeft (misschien wel bij toeval) ook een prachtige verlichting, 
vanuit het noord-oosten van de schoorsteen daar staat een glazen flatgebouw die het zonlicht 
terug reflecteerd op het donkere deel van het werk, wat de kleuren daarop ook weer op een 
prachtige manier bespeeld. 
De pijp staan langs een brede boulevard op de metrolijn, langs deze straat zijn meerdere van 
deze schoorstenen geplaatst elk bewerkt door een andere kunstenaar of ontwerper, het werk 
van Moretti is veruit de mooiste, om deze goed te kunnen zien kun je vanaf meerdere punten 
gaan staan, van dichtbij om elke kleur te kunnen onderscheiden en de diepte van elke stok te 
kunnen zien of van veraf om te zien hoe de kleuren met elkaar mengen zodat er een 
universele kleur ontstaat van veraf. 
 
Raymond Moretti, de maker van de schoorsteen geboren in 1931, was een jonge vriend van 
de oude Picasso en hebben ook samen geëxposeerd. 
Zijn eerste werk is nogal klassiek, een beeld van Mozes en zijn brekend tablet.  
In zijn latere werk zie je de typische lijnen voor het eerste verschijnen in zowel schilderijen 
beeldhouwwerk, affiches en reclamewerk. Hij was tevens ook grafisch ontwerper.  
Nadat hij de Cheminee had voltooid, is hij in zijn atelier, ook in La Defensé begonnen aan “Le 
Monstre” een 30 meter lang 20 ton zwaar sculptuur/installatie bestaand uit hout, staal en verf, 
Hieraan heeft hij tot zijn dood aangewerkt en staat nog steeds onvoltooid in zijn atelier. 
Kleur is niet zijn hoofdmiddel in zijn vroege sculpturen, pas later zag je op zijn tekeningen 
affiches en schilderijen de lijnen en kleuren wel duidelijk verschijnen. Wel is de combinatie 
met veel zwart-wit lijnen te zien.  
 
Joy Ride, zoals de naam als zegt word je er blij van als je er eenmaal tegen aan kijkt. 
Opvallend net als de Cheminee zijn de kleurijke horizontale lijnen die in tegenstelling tot de 
schoorsteen ze in de hoogterichting wel met elkaar afwisselen Davis (de schilder), maakt 
alleen gebruik van een beperkt aantal kleuren terwijl Moretti helemaal losgaat met het aantal 
kleuren, de acrylverfstrepen zijn een stuk vager en onduidelijker op het doek gezet en zien er 
niet perfect getrokken uit. Door de lijnen met kwast van boven naar onder te trekken, zodat 
het onderste deel het vaagst word, lijken alle lijnen naar boven te schieten, als of het schilderij 
naar boven vliegt of de kijker naar beneden word getrokken. 
De zwarte strepen maken het werk ook iets mistroosteriger, de zwarte strepen op het doek en 
lijken de kleurengang te onderbreken en in toom te houden als of de schilder doormiddel van 
de zwarte lijnen het werk niet te vrolijk te maken. 
Na het werk beter te bekijken is het toch niet zo vrolijk als het lijkt, onderdrukking van de 
kijker en de zwarte lijnen blijkt Davis toch een wat minder blije emotie in het werk te willen 
stoppen. 



Gene Davis was maar 10 jaar ouder dan Moretti, geboren in 1920 en is een van de leden van 
de Washington Color School, bijna al zijn werken bestaan uit verticale en soms ook 
horizontale strepen, in 1972 bereikte hij met dezelfde strepen het grootste kunstwerk ooit te 
maken in die tijd, door ze op de weg vlak voor het Philidelphia Art Museum te schilderen, een 
oppervlakte van meer dan 4000m² niets anders dan gekleurde strepen van circa 1 meter 
breed. Hij hield het alleen bij het werk zetten op doek. Nooit heeft hij sculpturen gemaakt 
zoals Moretti, en heeft altijd dezelfde stijl vast gehouden van verticale strepen en heeft daarin 
zijn mogelijkheden gezocht. 
Wel zou hij ook de Cheminee kunnen maken, het past zeer goed in zijn stijl van werken. 

De werken en kunstenaars hebben verschillen en overeenkomsten, waarin Moretti in zijn 
andere werken wel veel speelde met het krommen en hoeken van gekleurde lijnen en kunnen 
combineren met klassieke werken en andere stijl van schilderen en tekst, heeft Davis nooit 
gewild of geprobeerd om zoiets te maken. Davis hield zijn vrijheid alleen in de vertical lijnen in 
verschillende diktes en combinaties. Hij is hierin erg blijven steken en is hierin niet heel 
avontuurlijk. 
Daarom zou ik Moretti aanwijzen als de meest intrigerende van de twee, hij verlegd zijn 
grenzen en is niet bang om te spelen met andere stijlen, klassiek of modern en zijn werk te 
verleggen naar dingen zoals bekleden van schoorstenen of het maken van installaties en 
beeldhouwwerken. 

 
 

 

 


