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Ik zie op dit schilderij een verzameling vlakken die min of meer afgelijnd worden door 

strepen zwart, geel of blauw. Sommige vlakken zijn fel rood. Licht groen verbindt een aantal 

van die vlakken van boven naar onder. Boven in het midden zie ik vrij duidelijk een 

mensenkop, maar ook andere vlakken zouden koppen kunnen zijn. Je kunt er ook drie figuren 

in zien naast elkaar: links een roodhuid met een geel lijf, rechts een neger met een streep wit 

en een streep groen in blauw gevat en in het midden een roze blanke. Net onder het midden 

zie ik iets als een vogelkop met daarboven een groene driehoek die wel aan een puntmuts doet 

denken. Uit de bek van die 'vogel' komt iets als een vlammende tong in vurig rood. Als ik van 

wat verder kijk zie ik het geheel nu ook als een kop. Het zou een dierenkop kunnen zijn met 

grote ogen en grote oren, maar het zou ook een mensenkop kunnen zijn met een nek en 

schouders. Als dit een mensenkop moet voorstellen, dan is dat wel een zeer gekke kop: een 

neus als de snavel van een vogel, uitpuilende holle ogen, allerlei aanhangsels die ook weer 

aan koppen doen denken of aan grote oren of kwabben. Boven op het voorhoofd draagt die 

kop dan weer - veel duidelijker- een mensenhoofd. Dier en mens lijken hier wel in elkaar over 

te gaan. Enerzijds een gruwelijke afbeelding van een mensenhoofd, anderzijds best vrolijk 

van kleur. Is het misschien een carnavalsmasker? Maar hoe kan hij dan vuur spuwen?  

Misschien wil de schilder het dierlijke in de mens naar boven laten komen. In ieder geval 

gebeurt er wat in dit hoofd: het lijkt wel samengesteld uit allerlei onderdelen die een eigen 

leven lijden tussen menselijk en dierlijk, ze zijn met elkaar verbonden - vooral door de 

lichtgroene kleur -  maar staan ook in spanning met elkaar door de verschillende kleuren en 

door het feit dat ze elkaar op verschillende plaatsen lijken te verdringen. Je kunt er echter ook 

de verwantschap in zien tussen mens en dier en de verbroedering tussen de verschillende 

rassen. De tekening en de kleuren zijn grof en fel. Het lijkt wel het werk van een kind of  een 

gek. Het doet me ook denken aan maskers bij volkeren in Afrika of Azië, dikwijls met 

angstaanjagende vormen en felle kleuren.  



Dit werk van de Belg Pierre Alechinsky (Brussel 1927) is typisch voor de Cobra-groep, 

waarvan de meestbekende schilders Karel Appel en Guillaume Corneille zijn. De naam van 

de groep wordt gevormd door de beginletters van de steden Copenhagen, Brussel, en 

Amsterdam, waar deze kunstenaars woonden. Toen Alechinsky dit schilderde was de groep al 

lang weer uit elkaar, maar juist in die tijd ontstonden de werken die men beschouwt als de 

meest typische voor deze groep.  

Kenmerk voor de Cobra-groep is een zeer kinderlijke 'spontane' manier van schilderen. In 

verzet tegen het rationele denken en schilderen, willen deze kunstenaars terug naar 'het 

prelogische stadium', het onderbewuste, het primitieve. Zij vinden dit niet alleen terug bij 

kinderen, maar ook bij geesteszieken (gekken) en primitieve volken. Zij staan veel dichter bij 

het ware wezen van de mens dan de rationele westerse volwassenen, die met hun logica twee 

wereldoorlogen en een onmenselijke maatschappij hebben voortgebracht. Deze schilders zien 

bewust af van alle verfijnde techniek die zij van de kunstopleiding meekregen en willen 

vooral schilderen vanuit hun gevoel en intuïtie. Daarbij gebruiken ze felle primitieve kleuren 

en kliederen er lustig op los met veel verf. Het is voor hen een eer als gezegd wordt dat 

kinderen dat ook zouden kunnen schilderen.  

In dit schilderij is de roes van het onderbewuste niet alleen terug te vinden in de techniek van 

het schilderen, maar ook in de afbeelding en in de titel. Dat laatste vooral in het Frans, waarin 

gespeeld wordt met het rijm fête - tête, waardoor de verwantschap tussen het feest en het 

hoofd gesuggereerd wordt: als een mens de strakke regels van het denken overboord zet en 

ruimte geeft aan de fantasie, dan is het feest in het hoofd en komt een mens pas tot zijn ware 

aard. Pas als een mens 'uit de bol gaat' en de gekte toelaat, is er kans dat het leven een feest 

wordt. Je kunt dit schilderij zien als een beeld van wat Plato bedoelt als hij Socrates de lof van 

de waanzin laat uitspreken als bron van wijsheid, godsdienst, poëzie en liefde (dialoog 

Phaedrus). 

Kijk met de kinderen eerst naar dit schilderij zonder de titel. De meeste kinderen zullen het 

schilderij uiteindelijk wel als een hoofd gaan zien, maar of ze het ook als een feest zien is 

maar zeer de vraag. Wellicht zullen velen vooral het afschuwelijke van dit hoofd zien, het 

dierlijke en de waanzin, niet het feestelijke van de gekte. Misschien zien ze wel verwantschap 

met vreemde maskers en doet het hen dieper nadenken over de betekenis van deze maskers en 

zo ook van dit schilderij. Misschien kunnen ze wel verbanden leggen met de 'gekte' zoals die 

in andere lessen aan bod kwam. Dan gaan ze het schilderij wellicht boeiend vinden en 

misschien zelfs mooi. Help hen te kijken en verbanden te leggen en wacht verder maar af.  
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