
Lawrence Weiner (°1942, New York, Verenigde Staten) 

 

Weiner woont en werkt sinds 1970 afwisselend in New York en Amsterdam. In de jaren zestig 

maakt hij schilderijen naar aanleiding van televisietestbeelden, de Propellor Series. Daarna wil 

Weiner aantonen dat kunst niet gebonden is aan een vooraf bepaalde vorm en vervaardigt hij de 

Rectangular Series, monochromen waaruit hij een rechthoek (in het Engels: rectangle) snijdt. 

Deze rechthoek wordt vervolgens met verf bespoten en is pas het uiteindelijke kunstwerk als 

Weiner er in overleg met de koper(s) een geschilderde lijn in kleur aan heeft toegevoegd. 

Hij stopt met schilderen als de uiterlijke verschijningsvorm van het werk hem niet meer 

interesseert. Dat is wanneer hij in 1968 een tentoonstelling de vorm geeft van een gedrukt boekje: 

Statements (verklaringen). Op elke pagina staat een korte tekst: een beschrijving van een 

mogelijk kunstwerk dat de toeschouwer in het hoofd kan vormen of eender waar kan (laten) 

uitvoeren. Zijn op tekst gebaseerde kunstwerken vinden vanaf dan hun weg buiten galeries en 

musea in de meest democratische vormen: op pamfletten, als geluidstapes en film, op stickers, 

affiches en luciferdoosjes, geschilderd op vensters of muren of als advertenties. Zo plaatst hij in 

1972 een kunstwerk in de vorm van een advertentie in de Gazet van Antwerpen: MADE 

SILENTLY, MADE NOISELY (gemaakt in stilte, gemaakt met lawaai). 

In die tijd formuleren veel kunstenaars nieuwe opvattingen over het museum als fysieke en 

sociale ruimte. Kunstenaars, waaronder Weiner, die tot de Conceptuele Kunst gerekend worden, 

dragen hier met hun werk veel toe bij. Deze conceptuele kunstenaars zijn geïnteresseerd in het 

werk van de filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) die naar de functie van taal kijkt als een 

manier om met het filosofisch discours om te gaan. Twee grondgedachten spelen in deze filosofie 

een rol: ‘De betekenis van een woord is zijn betekenis. De betekenis van een woord is zijn 

gebruik.’ Weiner beschouwt zichzelf eerder als een beeldhouwer dan als een conceptueel 

kunstenaar. Een beeldhouwer die met woorden werkt die situaties, materialen en objecten 

beschrijven die sculpturen worden in de gedachtewereld van de toeschouwer. 

 

 

 


