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VOORWOORD 

Hier gebundeld zijn een aantal opstellen waarover je als 

de eerste indruk zou kunnen opmerken dat ze eerder over 

. 

beeldende kunst dan over architectuur gaan. Het mag bevreem-

ding wekken zulke stukken aan te treffen als onderdeel van 

het afstudeerverslag van iemand aan een opleiding bouwkunde 

aan de technische hogeschool. 

Daarom enkele woorden ter opheldering. 

In mijn kandidaatsstudie hield ik mij in mijn projectwerk 

bij groep 8 bezig met architectonisch ontwerpen. 

Achtereenvolgens produceerde ik een museum voor moderne kunst, 

een blok woningen met een tuin, een stedebouwkundig ontwerp 

voor het oude Binnengasthuisterrein in Eindhoven en een 

buurt.j.e aan de Palingstraa t. 

Mijn medestudenten waren met name Tony Goossens, Johan Kappetein 

en GertJan Willemse. Er was een klimaat waarin architectuur 

zonder meer beschouwd werd als een vorm van moderne kunst 

en daarvandaam kWam dan ook eerder inspiratie bij het ontwerpen 

dan uit de architectuurgeschiedenis-of het moest-Peter Eisenman 

zijn. Ik denk dat dat bij Tony, Johan en GertJan ook goed te 

zien is aan hun afstudeerwerk: Tony orienteerde zich vooral 

op de minimal- art en hield als eindkollokWium en op Lucinda 

Childs geinspireerde performance, terwijl Johan en GertJan 

nadrukkelijk een soort "persoonlijke mythologie"ontwikkelden, 

niet alleen in hun ontwerpen, en de presentatie daarvan, 

maar ook in manier van leven, uiterlijk etc. 

De invloed van hun kollokWiums is op de afdeling nog steeds 

te merken en er was een tijd dat niemand dle zichzelf maar 
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een beetje respecteerde een kollokWium. durfde te houden zonder 

popmuziek en weet- ik- hoeveel suggestieve dia's. 

Bij dat alles hoorde natuurlijk een minach±ing voor iedereen 

die gewoon in de pas liep: wij voelden ons wel echte avant

gardisten, geloof ik. Maar ook was er nog het onwrikbare ver

trouwen dat al die persoonlijke mythologie~n uiteindelijk in 

steen en staal gerealiseerd zouden worden: z6 en niet anders. 

Zoals je Sol LeWitt oak niet vraagt om je portret te komen 

schilderen. Het hoeft geen betoog dat men buiten de TH niet 

stond te springen om architecten met een dergelijke houding, 

zeker niet in de huidige toes~anden met economische crises 

en restauratie, en zowel Johan, GertJan als Tony hebben daarmee 

te maken gehad. Hoewel dat betekenisvol is, wil ik daar hier 

toch niet verder op ingaan. 

In I980 nam ik samen met Johan Kappetein deel aan een Workshop 

van de architect Bernard Tschumi in het kader van het Forum 

in Middelburg dat als titel Sculptuur/Architectuur had. 

Andere kunstenaars die daar wokshops gaven of installaties 

tentoon stelden waren o.a. Dorothea von Windhiem, Krijn Giezen, 

Marinus Boezem, Roberto Tavoni en Pooh Kaye. 

Deze workshops ma.akte grote indruk op me, en daarom wil ik 

deze bundel ook openen met het stuk dat ik schreef voor het 

verslag van het Forum. Wat me vooral intrig~erde was hoe 

Tschumi door middel van de belangrijkste vernieuwingen in de 

beeldende kunst (maar ook in de literatuur, film en dans) 

probeerde de architectuur te vernieuwen, buiten de gebruikelijke 

postmodernistische pa.den om, en vooral ook hoe hij het 

verlangen naar een nieuwe manier van denken over architectuur 
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opriep. Mijn eigen stukken over performances waren er een direc

te reactie op en ik geloof nog steeds dat de ide~en van 

Tschumi, met die van Koolhaas, waar hij zeer verwant mee is, 

het meeste perspectief bieden voor het ontstaan van een nieuw 

soort architectuur. 

Niet dat ik denk dat dat zo gemakkelijk zal gaan -hoewel de 

ontwerpen voor een park voor de "2Ie eeuw in La Vilette 

in Parijs door Tschumi en vooral door Koolhaas een heel eind 

in de richting komen- het is vooral de kritische lading 

van veel moderne kunst, die dat in de weg staat. Die kritische 

lading is goed samengevat door het motto van Mario Merz dat ik 

aan mijn stuk "De ruimten van performances" meegaf: 

"Utopie: De ruimte waarin wij leven onttrekken aan de econo

mische verzadiging. Over de ruimte praten en over het goede 

van de toekomstige ruimte." 

Hoezeer veel moderne kunst op gespannen voet staat met moderne 

architectuur ondervond ik aan den lijve toen ik een ontwerp 

maakte voor de tentoonstelling "Struycken en Panamarenko" 

op de TH in I98I. Panamarenko wilde eigenlijk het liefst zijn 

vliegtuigen opstellen in een zo traditioneel mogelijke duide

lijk.· begrensde ruimte met gesloten hoeken. Mijn ontwer:p 

voldeed daar niet aan: het bestond uit een aantal schermen 

die op poten waren gezet om de architectuur van de hal van het 

hoofdgebouw een beetje te kunnen temmen en het geheel de indruk 

te geven van een hangar. De poten zaagde Panamarenko er onmid

delijk eigenhandig onderuit en het grote scherm dat ik voorzien 

had ten behoeve van een werk van Peter Struycken moest helemaal 

weg omdat het te groat was: "Die architecten willen altijd alles 



ondergeschikt maken aan hun eigen werk." Dat was niet alleen 

een vormprobleem, het ging Panamarenko nadrukkelijk om het 

gevecht tegen de veronderstelde macht van ingenieurs en weten

schappe:i:-s. 

Carel Blotkamp schreef onlangs nog in de catalogus van Beelden 

aan de Linge dat in de 209 eeuw door de opkomst van het Nieuwe 

Bouwen aan de gelukkige verbinging tussen beeldhouwkunst en 

architectuur rigoureus een einde is gekomen: "Aan gebouwen van 

Le Corbusier, Gropius of Duiker is geen plaats voor beeldhouw

werk van welke aard dan ook; die zou alleen maar schade doen 

aan de kristallijne plastiek die de architectuur zelf is." 

Dat is niet alles. Blotkamp vergeet daarbij dat die architectuur 

in haar functionaliteit er met name een is van de "economische 

verzadiging", zoals Merz dat noemt. Daarom moeten wij die 

zich nadrukkelijk met architectuur bezighouden werk van kunste

naars als Cornelius Rogge, Mario Merz, Vito Acconci, de Poiriers, 

Charles Simmonds, Walter Pichler en vele anderen toch vooral 

zien als een vorm van architectuurkritiek, zonder dat we die 

meteen kunnen benutten. De kracht van die kritiek schuilt 

in de tweede zin van het motto van Merz, waarin gesproken 

wordt "over het goede van de toekomstige ruimte". 

Bart Lootsma, Augustus I984 



Tschumi 

Over de workshop van Bernard Techumi 

Hoe de andere workshops waren weet ik niet, maar die 
rond Bernard Tschumi was in ieder geval erg geelaagd, 

vooral ook door het grate enthousiasme van de deelnemers 

en van Tschumi zelf die continu bereid was om over zijn 

werk te pratenwaarbij hij zich sterk polemiach opstelde. 
Dat laat~te mag wel blijken uit de opmerking tegen een 

architect die er nogal moeite mee had dat Tschumi zijn 
werk ala archi tectuur beschouwde: 11 Archi tects do not build

they desigE,!" 

Een van de centrale thema's van het werk van Tachumi~s 
zijn opvatting over ruimte. Ruimte wordt vol5ens hem net 
zo goed bepaald door zijn omerenzin~en als door de 5ebeur
tenissen die er plaats vinden. Gebeurteniseen bedoelt hij 
dan niet in functiunalistische z!n maar in de zin dat 

"Murder in de street differ.:.. from P.urder in the Cathedral 
or Love in the street differs from the Street of Love. 

Radically." 
Een aantal mensen-waaronder ikzelf- vond cti~ ~Epect sterker 
of in ieder ~eval nadrukkelijker naar voren komen in ander 

werk dan de Twee Altaren, bijvoorbeeld in de Manhattan 
Transcripts, waarin in drie opeenvolgende plaatjes arcb!

tectonische tekeningen, fate's van handelingen en "choreo
grafiien" van de bewegingen van de "performers" verbonden 

werden. 
Tschumi was het met deze opvatting niet eens omdat toch 

ook de Twee Altaren een plaats hadden in de Vleeshal en 
dus in de stad waar van alles gebeurde of kon gebeuren. 

Tech geloof ik dat de grootste kracht van de inatallatie 

en de workshop lag in htt bevrijden van bekende arche

typische archi tectonische vormen van al te dwineende bete
kenic:::en. 1Jc.t pY"cYeG '"0ri: in de workshop neg versterkt door 

de volgorde van de verschillende typen ruimtes die gete
kend moesten warden: van vrij vertrouwde centrale ruimtes 
aan het begin naa.r de centripetale ru.imtes op het einde. 

Met het wegvallen van het centrum viel ook de betekenis 

van de vormen af. 

·.: .. l.' I 

Wat net nut van die bevrijding is, is te zien in een van 
Tschumi's laatste projecten zeals dat te vinden is in de 

laatste Architectural Design van 1980. 

Joyce 1
s Aarden·ia een stedebouwkundig project dat vriJ geba

seerd is op het boek "Finnegans Wake" van James Joyce. 

Tachumi gebruikt hier bijna dezelfde elementen ala in de 
Twee Altaren, maar laad ze op met een nieuwe betekenls, 

zoale hij zelf zegt;"Every function can be replaced by 
another. ~arn can become atheatre just as atheatre can 

become abarn. And if a book will not replace a cathedral, 

it will know how to replace the Gods of that cathedral, 

Joyce's Garden, then, takes a book rather than a function 

as its point of departure. Here the project plays on the 
de-construction of a narrative sbructure comparable to 
a journey from one point to another. A journey rather than 
a use, because the construction of a new district does not 

compensate for the void produced by the destruction of 
another." 

Bart Lootsma 



DE RUIMTEN VAN PERFORMANCES • 
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Utopie 

De ruimte waarin wij leven onttrekken aan de economische ver 

verzadiging. Over de ruimte praten en over het goede van de 

toekomstige ruimte. 

Mario Merz 

• 



INLEIDING 
• 

In deze tekst wil ik prberen aan te geven wat voor rel perfor

mances kunnen spelen in het beleven van ruimte. 

Hij is geschreven naar aanleiding van het najaarsprogramma 

I98I van de groep ASO I: "Het andere gezicht van de architec-

tonische ruimte". Het viel me daarbij op dat als men eens "iets 

anders" met de ruimte moest beginnen men tech in eerste instan-

tie met de visuele vorm ervan bezig ging terwijl het thema 

veel meer mogelijkheden bood. 

Deze benadering is daar een voorbeeld van. Bij een performanca 

is de begrenzing van een ruimte over het algemeen een gegeven 

maar de performance kan de ervaring van die ruimte wezenlijk 

veranderen. Dit geldt voor bijna: alle goede performances 

maar ik zal me hier beperken tot een aantal voorbeelden 

waarbij dat expliciet zo is, waarmee niet gezegd wil zijn dat 

de performances die ik hier als voorbeeld gebruik uitsluitend 

de ruimtebeleving als onderwerp hebben. Over het algemeen is 

de problematiek die aan, de orde wordt gesteld complex en is 

de ruimtebeleving een soort bijproduct. 

Een probleem bij het schrijven over performances is dat er 

eigenlijk nog geen goede geschiedschrijving van bestaat. 

De enige poging in die richting is bij mijn weten het boek 

van RoseLee Goldbergs "Performance, Live art 1909 to the present". 

RoseLee Goldberg beschouwt performances als een middel om aller

lei formele en conceptuele ideeen over kunst tot leven te 

brengen voordat dix ergens anders gebeurt, performances als 

een avant avant garde. Zij heeft een groot aantal voorbeelden 

• 
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van livekunst van de futuristen tot aan punk~ performances 

van COUM maar een probleem bij die benadering is dat het speci

fieke van een perfomance zeals wij dat de laaste jaren hebben 

leren kennen niet duidelijk wordt. Want wat is nu eigenlijk 

een performance? En wat is het verschil tussen een performance 

en mime? En tussen een performance en theater of dans? 

Wat dat betreft lijken er al twee geschiedenissen van de per

formance 1te zijn: een Europese en een Amerikaanse (New Yorkse) 

die e'chtB met elkaar verknoopt zijn. 

In Amerika ontwikkelden zi·ch vooral performances ui t mengvormen 

van verschillende kunstvormen, zoal~ schilderkunst·en theater, 

theater en popmuziek, dans en beeldende kunst. Deze kunstuitin-

~n krijgen mijns inziens vaak alleen maar de naam performance 

omdat ze "live" warden uitgevoerd en niet in een traditioneel 

vakje alleen te vangen zijn of op een andere plaats warden uit

gevoerd dan vroeger(ballet op straat), door de verhouding 

van de verschillende kunstvormen ten opzichte van elkaar 

ontstaan er nieuwe verbanden of een soort "gesamtkunstwerk". 

Een kunstenares die dit soort performance maakt is Laurie Ander

son die zee veel vormen van kunst beoefent maar vooral bekend 

is geworden door een soort muziekperformance waarbij ze gebruik 

maakt van voorbespeelde banden, elektronica en films die achter 

haar geprojecteerd worden. De inhoud heeft vaak een sterk 

autobiografische karakter. De laatste tijd gaat ze hoe langer 

hoe meer de kafit van de popmu~iek uit waarmee ze zich echt in 

een Amerikaanse traditie plaatst die begonnen is met Andy Warhut 

Warhol's Velvet Underground en verder vertegenwoordigers kent 

als Iggy Pop en de Stooges en Patti Smith. 

• 
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Onlangs haalde haar plaatje "Oh, Superman" de internationale 

hitparades. 

Na het bo~enstaande is het niet verwonderlijk dat Europese 

kunstenaars zich vaak niet kunnen vinden in de term performance: 

die heeft teveel theatrale connotaties en wordt geassocieerd 

met de New Yorkse scene. Zij benoemen hun bezigheden liever 

met het neutrale "aktie" of "handlung" zeals Franz Erhard
1
W 

Walther. Ik zal me hier zelf aan de term performance houden 

omdat ik geloof dat die de laatste jaren oak in Europa het meest 

aanvaard is voor de meest uiteenlopende gebeurtenissen. 

In Europa ontwikkelde zich een performancekunst die niet zozeer 

een mengvorm is van bestaande kunstvormen maar een eigen zelf-

standig bestaan leidt. Sams heeft hij verwantscnap met de beeld-

houwkunst maar over het algemeen komen andere kunstvormen 

alleen als archetypen voor, zeals bij Jannis Kounellis bijvoor

beeld die soms een ballerina in tutu of een violist in rokkustuum 

gebruikt. 

Vaak is het onderscheid tussen wel of geen performance of Ameri

kaanse of Europese performance kunstmatig: wat te zeggen over 
-

het verschil tussen een performance van Yvonne Rainer en •• 

"Raumsehen und Raumhoren" van Valie Export? 

In beide gevallen is er sprake van een lichaam dat als "object" 

gezien wordt. Bij Yvonne Rainer beweegt het lichaam zelf, bij 

Valie Export het camerastandpunt waardoor het lichaam van plaats 

lijkt te veranderen: op de monitor een fµtiel verschil. 

Het grate verschil zit hem in de verschillende achtergronden: 

Yvonne Rainer is een New Yorksce kunstenares afkomstig uit 
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de wereld van dans waarvan ze zicrh hoogstens onderscheid door 

de verschillende plaats van opvoeren en doordat ze niet de 

traditionele danspassen gebruikt maar gewoon loopt en springt, 

terwijl Valie Export de achtergrond heeft van het Wiener Akti

onismus en het feminisme waardoor ze tot haar performance komt. 



PROTOPERFORMANCES 

Performances zijn een verschijnsel van deze eeuw en preciezer: 

van de laatste 25 jaar. Zowel de Amerikaanse als de Europese 

performancekunst is geworteld in ongeveer dezelfde bronnen 

van de greet stromingen in de westerse kunst van deze eeuw: 

futurisme, dadaisme.en surrealisme. 

Futuriten en dadaisten deden dingen die erg veel op performances 

leken maar die in hun uiteindelijke vorm tech theater of po~zie

voordracht bleven. Het "plot" ontbrak weliswaar al maarde 

de gebeurtenissen vonden over het algemeen nog op een podium 

plaats, uitzonderingen daargelaten als de futurist Bragaglia 

die in I9I6, gezeten op een motorfiets, zijn publiek door een 

labyrint van vodden en andere objecten reed. 

De surrealisten kWamen al dichter in de buurt van de performance. 

Zij organisserden bezoek·en aan plaatsen als de vlooienmarkt 

die hun verbeelding op gang moest zetten door de magie die daar 

aanwezig was. Antonin Artaud, korte tijd lid van de surrealis

tische beweging tot die openlijk het surrealisme ging steunen, 

pleitte er in zijn twee manifesten over het "Theater van 

der Wreedheid" voor om het theater gelijkWaardig te maken 

aan het leven in plaats van er een afbeeding van te zijn~ 

theater moest in de eerste plaats expressie in de ruimte warden 

in plaats van gedomineerd te worden door de dialoog: "Hier 

gaat het ook, behalve om de auditieve taal van de klanken, 

om de visuele taal van de voorwerp~n, de bewegingen, de houdingen 

en de gebaren, gesteld dat men hun betekenis, hun fysionomie, 

hun samenstellingen tot aan betekenissen verlengt, door van 

die betekenissen een soort alfabet te maken." 
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Het theater moest van zijn podium afkomen en de vertoonde ge

beurtenissen moesten als gebeurtenissen uit dromen zijn om het 

publiek te confronteren met het onverklaarbare. 

Theater kon zo een commandoactie zijn tegen de bourgeoisie

mentali tei t, niet om een politieke o~ sociale revolutie te be

werkstelligen maar een culturele of bewustzijnsrevolutie. 

Artaud richtte zich daarblj op de "totale mens" en niet op de 

sociale of psychologische mens. De "totale mens" zou niet alleen 

de "voorzijde maar ook de achterzijde van de geest" laten binnen

treden. Met zijn ideeen over theater was Artaud niet alleen 

een belangrijke voorloper van het moderne toneel maar ook van 

de fluxushappenings uit de zestiger jaren. Bij Artaud bleef het 

nog theater, met publiek op een tribune en een voorstelling, 

maar de geest waaruit later de performances zouden ontstaan 

werd misschien het best verwoord door de futurist Marinetta 

die schreef: "Dankzij ons (de Futuristen) zal de tijd komen 

dat het leven niet langer een simpele zaak van brood en werken 

zal zijn, en een leven van nutteloosheid ook niet, maar 

een kunstwerk." 

• 



ASSEMBLAGES, ENVIRONMENTS & HAPPENINGS 
• 

De eerste happenings die aan het einde van de vijftiger jaren 

in New York ontstonden hadden geen echt doel of onderwerp 

behalve "kunst" te zijn. Het publiek werd overweldigd met iets 

of met een gebeurtenis. 

De vernieuwingen in de kunst in die tijd kwamen vooral voort 

uit de be~oefte van expressionistische- en pop-art schilders 

als Claes Oldenburgh, Alan Kaprow, Jim Dine, Robert Rauschen

berg en Yoko Ono·, .om de conventies van het schilderij als bespan

nen en beschilderd spieraam te doorbreken. Het was de tijd van 

de gigantische schilderijen van Jackson Pollock en Robert 

Rauschenberg. Rauschenberg had al in I952 samengewerkt met 

twee belangrijke amerikaanse wegbereiders van de performance, 

John Cage en Merce Cunningham, als decorontwerper. 

De componist en beeldend kunstenaar John Cage bouwdee in 

in zijn comp6sities voort op de ideeen van Marcel Duchamp: 

"one way. to write music: study Duchamp." In zijn muziek 

maakte Cage gebruik van het toeval en ook van bestaande geluiden, 

"lawaai" als readymades. Een van Cage's stukken bestond 

uit een partij schaak die hij speelde met Duchamp zelf, de 

stukken waren verbonden met elektronica zodat iedere keer 

dat er een zet gedaan werd er een bepaald geluid ontstond. 

Het muzikale resultaat was totaal onvoorspelbaar en alleen 

afhankelijk van het verloop van de partij, van de handelingen 

op het bord. 

Analoog aan Cage paste Merce Cunningham het toeval in zijn 

dansen toe en ging hij er toe over lopen, staan, springen en 

andere natuurlijk bewegingen als ballet te beschouwen. 
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In r966 verscheen er een boek van de hand van Allan Kaprow, 

een van de belangrijkste organisatoren van happenings in New 

York, waarin hij terugblikx op die hectische periode in het 

begin van de zestiger jaren waarin de happenings een belangrijke 

zelfstandige kunstvorm werden. 

De titel van het eerste hoofdstuk van "Assemblages, Environments 

& Happenings" was "Art & Architecture". Hierin betoogde hij 

optimistisch dat de architectuur aan het veranderen was en 

de heilige rechte hoek zou verlaten. Le Corbusiers Ronchamp 

noemde hij als een van de meest geavanceerde gebouwen, hoewel 

de vormgeving berustte op "een vormentaal van veertig jaar 

terug". Ook noemde Kaprow een voorbeeld uit de naive 

architectuur, Clarence Schmidt, die in de dertiger jaren 

een heuvel op een waanzinnige manier velbouwde met allerlei 

afvalmateriaal. 

In de volgende hoofdsXukken pleitte hij voor nieuwe vormen 

van schilderkunst die zouden passen in de nieuwe architectuur 

en die de oorspronkelijke prehistorische "power" van de 

kunst zouden terugkrijgen. Die nieuwe vormen van schilderkunst 

zouden dan in volgorde van veelomvattendheid zijns 

Assemblages (waar de toeschouwer omheen loopt), -E-nviron

ments (waar de toeschouwer in is opgenomen) en Happenings 

(waar de toeschouwer misschien wel aan deelneemt en dus geen 

toeschouwer meer is). De materialen konden varieren van de 

traditionele schilderkunstige - verf en linnen- tot gevonden 

voorwerpen, vaak afva.l of afk:omstig van de vlooienmarkt, 

materialen die eerder een "stream of conciousness" op gang 

moesten zetten dan koele readymades te zijn, De grootsheid 
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van het geheel moest de toeschouwers overweldigen. 

Wat zo'n happening uiteindelijk wasis moeilijk ender woorden 

te brengen, zeker als je zeals ik er nooit aan deel 

uit hebt. gemaakt. Wat het allemaal zou kunnen zijn 

schuilt in de betekenis van het woord: gebeurtenis. 

Ik zal hierbij volstaan met een voorheeld van een onuitgevoerde 

happening van Allan Kaprow uit I962. In zijn eigen woorden 

had er dit moeten gebeuren: 

"Long maz:e of wall- size mirrors (as at oldtime carneys). 

Rows of blinking yellow, blue and white lights. Quiet neons. 

Everybody wanders aimlessly. Rubbish on floors of passage- ways. 

Five janitors come in with vacuum sweepers, sucking up debris. 

Crackling sounds. Janitors leave. From above, whistling of 

some sad pop tune like "Don't play it no more." 

More debris is dropped into passages. Crackling sounds again. 

Janitors rush around handing out brooms and everybody 

sweeps. Lots of dust, coughs. Mirrors begin to sway and shake. 

Whistling continues as high whine enters louder and louder. 

Wheelbarrows and shovels rolled in. Frenzied loading of trash, 

much noise. Brooms are grabbed from people, are-·held up.close· 

to mirrors and examined. Fellow comes in with wide brush 

and pail of soapy water and wipes over reflections. Janitors 

sweep and shout at each other from different passageways, 

but their words are backWards. They yell louder and faster. 

Then work and noise wears out and finally stops, dust settles, 

cans of beer are brought in for everybody. Workman take a swig, 

burp; and pour beer on the floor. They go. Dead Silence • 

. . 



Three pneumatic triphammers are dragged in. Compressors 

start. Floor is drilled into, noise is deafening, mirrors 

shatter." 

• 

• 



YVES KLEIN & PIERO MANZONI 

Gelijktijdug met de ontwikkelingen in New York waren er ook 

tendenzen in Europa waarbij de handeling op zich een steeds 

belangrijker rol ging spelen in de beeldende kunst. De Euro

pese tendens, die nogal verschilde van de Amerikaanse doordat 

zij veel intellectualistischer geaard was, wordt hier vertegen

woordigd door Yves Klein en Fiero Manzoni. 

Klein en Manzoni; twee kunstenaars die op het eerste gezicht 

veel gemeen hebben: de eerste de schilder van het Monochrome 

Bleu en Manzoni de schilder van de Achromes, helemaal witte 

schilderijen. Beiden gingen er rond 1960 toe over mensen voor 

hun kunstwerken te gebruiken, met dien verstande dat het de 

kunstenaar was die die mensen hun "kunstwaarde" gaf. Twee 

kunstenaars ook met grate invloed op de Europese performances 

en kunst van de jaren zeventig. 

Toch waren hun uitgangspunten heel verschillend. En hoewel 

ze elkaar een of twee keer ontmoet hebben, waarbij Manzoni 

tegen Klein zei1 "Jij bent de man van het Monochrome Bleu, ik 

ben de man van het monochrome wit, wij moeten samenwerken!", 

hebben ze dat nooit gedaan. 

Yves Klein begon rond I957 met monochroom blauwe schilderijen, 

"International Klein Blue" waarmee hij zich in de traditie 

van Malewitsch plaatste. Het blauw k:Wam van de onbewolkte 

hemel in Nice en was het beste symbool voor de imma terifile 

picturale ruimte waarna hij zocht. De schilderijen moesten als 

ikonen bekeken worden. 

"Projectielen, raketten noch Spoetniks zullen uit de m~nsen 
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veroveraars van de wereldruimte maken. De mens zal de ruimte 

alleen door krachten van de gevoeligheid veroveren, die ~r 

verschrikkelijk zijn, hoewel van vrede vervult. Hij zal de ruimte 

pas veroveren kunnen - wat hij zich het hartstochtelijkst we

wenst - wanneer hij haar met zijn eigen gevoeligheid doordron

gen heeft. De menselijke gevoeligheid is almachtig tegenover de 

bovennatuurlijke werkelijkheid." 

Wat K~ein met zijn kUnst wilde was uiteindelijk alchemie, hij 

was constant op zoek naar gevoeligheid, een immateriele 

ruimtelijke spiritualiteit, de steen der wijzen die ergens 

in de mens verborgen id voelbaar te maken. 

Dat blijkt ook uit zijn houding ten opzichte van architectuur: 

de architect moest zich alleen met de praktische aspecten van 

een gebouw bezig houden en aan de schilder overlaten er een 

bepaalde atmosfeer in te scheppen die de ruimten hun poezie, 

hun sensibiliteit zou geven. 

Kleins eigen aanzetten voor een architectuur bestonden uit 

daken van water en wanden van vuur waardoor niets de mens in 

de weg zou staan voor een direct contact met de elementen. 

Het immateri~le karakter van Klein's kUnst blijkt nog duidelijker 

uit zijn demonstraties. In zijn Antropometries dirigeerde hij 

naakte modellen die zich met International Klein Blue hadden 

ingesmeerd tegen doeken die later werden ingelijst. Maar de 

doeken waren niet het belangrijkst, zij waren slechts de "as" 

van het proces van het maken van kUnst. Bij het maken van de 

Antrometries was dan ook vaak publiek aanwezig, net als Klein 

zelf in avondkleding gehuld om de Kunst op gepaste wijze te 

ontvangen. Een strijkje speelde KLein's Symphonie Monotone. 



In I959 ging Klein ertoe over om zones van immateriele sensi

tivi tei t te verkopen. Daartoe maakte hij cheques die konden 

worden ingewisseld tegen bladgoud die echter alleen werden 

verkocht op voorwaarde dat ze meteen na de transactie werden 

verbrand omdat het immers een spirituele en geen materiele 

kWaliteit betrof. De as en de helft van het bladgoud werden 

over de Seine uitgestrooid. 

De Italiaan Piere Manzoni was het zozeer te doen om zaken als 

een "Immateriele Picturale Sensitiviteit". Zijn slagzin was: 

"te zijn is alles wat telt", en zijn werk is te zien als een 

bevestiging van zijn leven als kunstenaar en van het leven 

van anderen, de toeschouwers. 

De schilderijen die hij maakte waren wit, alleen het witte 

oppervlak van het geimpregneerde linnen dat niets hogers pro

beerde uit te drukken zoals het blauw van K!ein dat deed • ., 

In plaats van het doek te gebruiken als een plaats voor expres

sie en zo zijn leven te verheerlijken, zoals hij dat wel in 

vroegere schilderijen deed, cre~erde hij een scheiding tussen 

het schilderij en het individu waardoor beiden autonoom 

werden en beiden even belangrijk. 

Dit gelijkschakelen van kunst en leven zette hij later door 

in andere projecten waarin hij bijvoorbeeld levende mensen 

signeerde en voorzag van een certificaat waarop hij verklaarde 

dat de desbetreffende persoon geheel of gedeeltelijk, 

altijd of bij bepa.alde handelingen een kunstwerk was. 

Manzoni's "Magische Sokkel" bood een plaats aan waar ieder 

mens even een kunstwerk kon zijn. 



Het ging er bij Manzoni niet zozeer om het leven te estetiseren 

maar om de exaltatie van het leven op zich, denken.maar ook 

ademen en schijten. Hij ging er dan ook toe over zijn adem als 

kunstwerk in balonnen te verkopen en in I96I produceerde hij 

90 blikken "Artists Shit." die tegen dagprijs van goud verhandeld 

werden. 

Bij Manzoni en Yves Klein was het nog steeds de kunstenaar 

die bepaalde wat kunst was, een lichaam nadrukkelijk moest 

signeren om het zijn toegeyoegde waarde te laten krijgen, 

een ruimte moest definieren (Le Vide, Klein) die dan een bepaal

de sensitiviteit bezat. Daarmee gingen ze op een heel andere 

manier met de ideeen van Duchamp door dan bijvoorbeeld John 

Cage die zich meer op Duchamp's middelen richtte: het toeval. 

Ze maakten de weg vrij voor latere ontwikkelingen in de kunst 

als de body- art, waarbij het lichaam als object van kunst al 

helemaal geaccepteerd werd. De vrijbrief daarvoor was Manzoni's 

"Socle du Monde", een sokkel op zijn kop waarmee Manzoni 

de hele wereld tot kunstwerk verklaarde •••••• 

Grote verschillen tussen Klein en Manzoni, overeenkomsten ook: 

zo zijn ze beiaen in I963 overleden, Klein aan een hartaanval 

na het zien van een van zijn Antropometrien in de film Mondo 

Cane en Manzoni aan levercirrose . 

• • 



DE 60-ER JAREN 

Met de happenings werde de grenzen van het schilderij 

weliwaar doorbroken maar de grenzen die de kunst aan zichzelf 

stelde bleven bestaan. De schilderijen en happenings, en 

Kaprow beschouwde happenings als een soort schilderijen, waren 

overweldigend geworden maar alles bleef zich afspelen binnen 

de ruimte van het beeldvlak en binnen de beschermde ruimten 

van het atelier, galerie en museum. 

In de 60- er jaren zou daar verandering in komen: in eerste 

instantie kregen happenings een duidelijker maatschappelijke 

gerichtheid om later zelfs door niet- kunst·enaars te warden 

overgenomen als politiek strijdmiddel. Het woord happening 

had in I968 zelfs een betekenis gekregen die niets meer met 

kunst gemeen had, behalve dan misschien het "ludieke" •••••• 

De verandering van het karakter van de happenings ging hand 

in hand met het overwaaien van het verschijnsel naar Europa 

maar oak in Amerika zei Claes Oldenburgh al dat hij voor een 

kunst was die "politiek.- erotisch - mystiek" was en die " 

"gewoon niet op haar kont in een museum zat". De plaats van 

Oldenburghs happenings en performances en de plaats waar hij zijn 

kunst verkocht was dan ook geen galerie maar zijn eigen .. "Store" .. 

In "Store Days" schreef hij in I967: "I have got love all mixed 

up with art. I have got mij sentiments for the world all 

mixed up with art •. I am a disaster as an artist because I 

can't leave this world alone .••••••• (if I could only forget 

the notion of art entirely)". 

De happenings die Oldenburgh vanaf I96I in het kader van 

zijn Ray- Gun Theatre deed waren voor hem wezenlijk anders 



.. • 

dan de happenings die hij daarvoor deed en hij noemde ze dan 

ook anders: performances, een benaming die beter paste bij het 

"theatre of real events" dat hij voorstond. Een dergelijke kunst 

probeerde hij te bereiken met reeksen gebeurtenissen met thema•s 

als reis, avontuur, metamorfose, doop, dood, geboorte en het 

besef van geweld, verval en het einde van alle materie en aar

de. Oldenburghs performances hadden veel overeenkomst met oude 

initiatieriten zeals bijvoorbeeld "Injun" uit I96I waarin 

hij bezoekers door een eenzaam gelegen huis leidde waar ze 

in elke ruimte voorwepen aantroffen die klaarblijkelijk waren 

ach~argelaten door iemand die er zojuist geweest was. 

Men voelde zi~h steeds meer bedreigd en ontdekte in de 

laatste ruimte een opgehangen pop. Buiten dook aan het eind 

een aardse modderfiguur op om even plotseling als hij verscheen 

weer te verdwijnen; De volgorde van de gebeurtenissen 

in een performance berustte bij Oldenburgh op een plot, 

zoals bij gewone toneelstukken, maar had alleen praktische 

redenen. Een plot had teveel te maken met predestinatie en 

sentimentaliteit en leidde af van echte ervaringen. 

De performance'. ·was een metafoor voor het leven als een 

opeenvolging van gebeurtenissen of kamers. Door de-performance 

te ondergaan leerde je het leven te accepteren. 

Vergelijkbare bedoelingen als Claes Oldenburgh met zijn 

performances had heeft Alice Aycock nog steeds met haar 

"site-sculptures". "The First City of the Dead: The City 

of Doors" is een uitgestrekt bouwwerk bestaande uit een opeen

volging van ruimtes die een zekere rituele functie suggere

ren. De ruimtes zijn aaneengeregen tot een labyrint waar bezoe-



kers zich met moeite een weg ddorheen k:unnen banen om 

gesterkt weer in de gewone wer:eJ.d te komen, zij zijn zelf 

de performers geworden, de helden van hun eigen toneelstuk. 

In Europa ontstonden aan het begin van de 60- er jaren 

sterk therapeutisch gerichte tendenzen in de kunSt. 

De parijzenaar Jean Jaques Lebel, van oorsprong abstract

expressionistisch schilder, participeerde eerst in New York 

in happenings van Oldenburgh om daarna zelf in Europa happenings 

te organiseren. Lebel wilde de onderdrukte persoonlijkheden 

van mensen bevrijden door ze an een situatie te brengen 

waarin het onvoorspelbaar was wat er-het volgende moment 

zou gaan gebeuren. Deze opzet was sterk vergelijkbaar 

met de ideeen van Artaud maar meer dan bij Artaud werd de 

toeschouwer deelnemer aan het gebeuren, onder andere door-

da t hem allerl~i opdrachten werden gegeven~ Het uiteindelijke 

doel van de happenings was een sexuele en sociale bevrijding 

doordat de_ betrokkenen hun eigen frustraties zouden leren 

kennen en spelenderwijs overkomen. 

In Wenen ontstond in I957 het "Orgieen Mysterieen Theater" 

van H~rmann Nitsch. Volgens Nitsch was de mens inwezen 

gewelddadig maar zijn agressieve impulsen werden onderdrukt 

door sociale codes, hetgeen frustraties en schuldgevoelens 

opleverde. Als voorbeeld noemde hij dat de verantwoordelijkheid 

voor het doden van dieren van ons werd weggenomen door 

dat liefst ver buiten de stad in abbatoirs te laten 

plaatsvinden. Het doel van Nitsch' performances was om de 

mens te bevrijden uit zijn .passaviteit en verboden om inzicht 



te geven in de aard van geweld en de mens zo te wapenen 

tegen een "barbarisme dat defensieve oorlogen rechtvaardigde" 

en tot het afslachten van onschuldige mensen leidde. 

In plaats van oorlogen te voeren om ons af te reageren 

zouden we dat beter kunnen doen in de "Abreaktionsspiele" 

waarvan de mystieke ervaring de intensiteit van het doden 

moest overstijgen. Slachthuistaferelen verbonden met een 

kerkelijke symbloliek werden bij Nitsch tot rituele offerhan

delingen die tot een "psycho- hygi~nische" reiniging moest 

leiden: aan kruisen gehangen kadavers werden uitgehaald 

en vertrapt, mensen werden gekruisigd en met bloed overgoten, 

alles vergezeld van oorverdovende muziek. 

Het geheel moest een sythese van wreedheid en schoonheid ademen 

die volgens Nitsch voortkWam uit een lange Weense traditie. 

Het moet natuurlijk sterk betwijfeld worden of Nitsch' per

formances een echte uitlaatklep zouden kunnen vormen voor 

ingewikkelde zaken als oorlogen, bovendien was het voor het 

publiek over het algemeen een passief gebeuren omdat Nitsch 

te veel met zichzelf bezig was om anderen een kans te geven 

om zich af te reageren, maar de wens om kunst als instrument 

te gebruiken voor maatschappelijke veranderingen was kenmerkend 

voor de 60- er jaren. 

In Nederland was het Robert Jasper Grootveld die in zijn 

happenings vooral het roken en de hypocrisie daaromheen aan 

de kaak stelde. Zijn belangrijkste doelwit vormden de 

kranten die aan de ene kant artikelen publiceerden over hoe 

slecht roken was voor de gezondheid en aan de andere kant 

voor een groot deel bestonden van de advertenties van tabaks-



fabrikanten. Grootvelds happenings sloegen zo aan dat PROVO 

erop inspeelde en de happening tot serieus politiek strijd

middel werd. De meeste happenings haalden het einde niet meer 

vanwege politieingrijpen en na enige tijd verkoos Grootveld 

het dan ook maar naar Italie te vluchten om tot rust te komen. 

Ook in andere landen veranderde het karakter van de happenings 

naar in de eerste p:baats politieke gebeurtenissen. 

De overhedn hadden over het algemeen geen kijk erop vanwege 

het anarchistische karakter en hoe bang ze ervoor waren wordt 

goed geillustreefd door het verhaal van Panamarenko over een 

Japanner die op de Groenplaats in Antwerpen werd opgepakt, 

alleen omdat hij "hap- hap- happening" riep. 

Was de ruimte van de happenings van Allan Kaprow en de 

zijnen in New York de~prehistorische grot, waar alles primair 

op de ervaring gericht was (Against Interpretation!), de · 

ruimten van de happenings en performances uit de 60~ er jaren 

hadden een meer ritueel karakter, het waren labyrinten 

en tempels. Robert Jasper Grootveld noemde het ook letterlijk 

zos zijn happenings vonden plaats in de "Anti- Rook- Tempel" 

tot hij die in brand stak en het Lievertje op het Spui in 

Amsterdam tot zijn altaar koos, een beeldje aangeboden 

door de verenigde sigarettenfabrikanten. Moesten de rituelen 

in de vroege happenings in eerste instantie allerlei existen

tiele angsten uitbannen, naarmate I968 naderde werd steeds 

duidelijker de duivel van het "establishment" het onderwerp 

en werd het steeds moeilijker om van kunstJte spreken. 

Wat dat betreft was de oorspronkelijke opzet van veel kunste? 

• 



naars gelukt, maar ook zou er na I968 een heel andere kunst 

ontstaan, wel ge~nt op het leven maar er ook uit teruggetrok

ken. 



PERFORMANCES NA I968 

De maatschappelijke veranderingen en vooral de mentaliteits

verschuivingen die rand I968 plaatsvonden hadden zeals uit 

het voorgaande mag blijken een directe weerslag op de 

kunst en vooral op de performancekunst. 

Vanaf de eerste happenings in Europa ontstonden binnen die 

happenings meer individuele tendenzen dan in de streng geplande 

gebeurtenissen in New York waar de deelnemers meer pionnen 

in handen van een kunstenaar waren.Veranderden aan de ene kant 

de happenings na •68 in een kollektief politiek strijdmiddel, 

aan de andere kant gaven die individuele tendenzen aanleiding 

voor een nieuw soort performances. 

In het algemeen kon Jan Hoet in I980 conclud.eren in zijn in

leiding bij de tentoonstelling "Kunst in Europa na 1 68": 

"De hedendaagse kunstenaar heeft zich losgemaakt van de tradi

tionele picturaal- ambachtelijke en estetische normen en 

van de emge beschrijvingen van schilder- en beeldhouwkunst. 

Hij heeft de klassiek- schilderkunstige middelen vervangen 

door een vernieuwd vocabularium dat hem de mogelijkheden 

biedt zijn "attitude" binnen de hedendaagse leefwereld optimaal 

te bepalen en waar te maken. De kunstenaar zoekt voortaan 

kontakt tussen kunst en leven in de levensaktiviteit zelf, 

vandaar ook zijn streven naar bevrijding van een estetische 

dogmatiek. Hieruit ontstonden aldus de zo noodzakelijke raak

punten van zijn kunst met andere expressievormen en disci

plines, zoals literatuur, theater, film, poijzie, filosofie, 

politiek, wetenschappen, enz." 

Weilswaar kunnen wij nu, in I982, weer een verschuiving naar 

.• 



het traditionele schilderen waarnemen, maar tegen de achter

grond die Jan Hoet schetste waren performances in ieder 

geval de kunstvorm van de 70- er jaren. 

De steeds verder gaande conceptualisering van de kunst en de 

geheel nieuwe wijze waarop de werkelijke wereld als kunst 

ervaarbaar werd gemaakt was voor Gerhard von Graevenitz, 

organisator van de tentoonstelling "Pier,& Ocean" die in 

I980 onder andere in Kroller-MUller te zien was, aanleiding 

om te spreken van een nieuw ruimtebegrip na het ruimte 

begrip van de constructivisten uit de twintiger jaren. 

Was er bij de constructivisten sprake van een oneindige ruimte 

waarin vlakken zweefden, waarbij zowel de vlakken als de ruimte 

werden afgebeeld- (zeals in Mondriaans "Pier & Ocean" schilde

rijen waarin zowel de pieren als de omspoelende oceaan 

zijn weergegeven); in de kunst van de jaren zeventig werd alleen 

nog de pier gegeven aan de hand waarvan de beschouwer de bijbe

horende ruimtekon konstrueren. Een voorbeeld van een kunstwerk 

met dit ruimtelijke principe vormde Carl Andre's vierkant 

van loodplaten die de aanleiding vormden voor een 

luchtkolom erboven. Vergelijkbaar hiermee waren de performances 

van Yvonne Rainer en Lucinda Childs: door herhaalde malen 

dezelfde patronen te dansen werd bij de toeschouwers 

langzaam een beeld van die patronen opgebouwd, van een 

cirkel of een vierkant bijvoorbeeld. 

Tony Goossens liet in de per£ormance die hij gaf bij zijn 

afstuderen hier aan de TH een ruimte steeds van vorm veranderen 

door met draaibare schotten steeds andere patronen te maken 

en er doorheen te lopen. 



Perceptie van ruimte gerelateerd aan het lichaam van de perfor

mer stond ook centraal in de akties van Valie Export, 

hetzij doordat zij met behulp van video en film de haar omrin

gende ruimte toonde op verschillende schermen, hetzij door 

haar lichaam te voegen naar de vormen van die ruimte en daar 

foto's van te maken. (Dat laatste deed ook Dennis Oppenheim 

en Vito Acconci in zijn vroege werk). 

In al deze gevallen was er altijd nog sprake van constructies 

van een drie-dimensionale ruimte, waarbij gepoogd werd die 

ruimte met minimale middelen te suggereren. Een veel voorkomend 

thema was de spanning tussen plek en oneindigheid met als 

uiterste konsekWentie het lichaam als plek: body art. 

Interessanter werd het wanneer de pier aanleiding gaf voor 

nieuwe parameters en coordinatenstelsels en er nieuwe ruimten 

geconstrueerd konden warden: politieke en sociale ruimten, 

de ruimte van de cultuur, van de herinnering en van verbeeiding. 

In dit verband moeten zeker de kunstenaars van de Arte Povera 

genoemd worden, mensen als Anselmo, Paolini, Penone, Kounellis 

en Mario Merz. 

Iemand die zich bewust in al zijn werk op verschillende 

manieren heeft beziggehouden met het thema ruimte is de New 

Yorkse kunstenaar Vito Acconci. V66rdat hij in I969 met zijn 

eerste performances began hield hij zich als dichter al bezig 

met de plaats van de woorden op de pagina door de woorden naar 

hun eigen plaats te laten verwijzen. 

Acconci's eerste visuele stukken behelsden onderzoek naar de 
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perceptie van de ruimte om de kunstenaar heen, het (stads)

landschap, met behulp van foto's, film en geluidsbanden. 

Na dit onderzoek van de omgeving volgden een aantal perfor

mances waarin Acconci zijn eigen lichaam als plek onderzocht, 

bijvoorbeeld door het overal te bijten waar hij maar bij kon 

maar ook door vruchteloos te proberen van geslacht te verande

ren. Het publiek sppelde daarbij de_ rol van voyeur. 

Acconci's performances hadden niets te maken met het opvoere~ 

van een "show" of het maken van theater, dat had de integri

tei t van wat hij deed niet kunnen verdragen. Een performance 

werd ook altijd maar een keer uitgevoerd. 

Het aspect van de intimiteit dat zijn "body ... as-place" perfor

mances kenmerkte werkte hij verder uit in een aantal perfor

mances waarin hij het publiek direct benaderde. Door de 

indringende, vaak erotische manier waarop Acconci dat deed 

ontstond er een spanningsveld tussen hem en de bezoeker 

die de ruimte z6 bepaalde dat er een architectonische ervaring 

ontstond. De aspecten daarvan zouden alleen nooit met de 

traditionele architectonische weergavetechnieken als platte

grond en axonometrie vast te leggen zijn. 

Belangrijkste werk uit die periode was "Seedbed" uit I97I. 

In een lege expositieruimte van een galerie was een hellend 

vlak aangebracht waaronder Acconci kon rondkruipen. Zijn stem 

klonk vanonder de vloer. Als er iemand de galerie binnenkWam 

began Acconci te masturberen: " •••• I'am doing this with you 

now •••• you're in front of me ••• you're turning around ••• I'am 

moving toward you .•• leaning toward you ••• ". De bezoeker zou 

zich iedere keer als hij de galerie weer binnenkWam afvragen 



of Acconci weer onder de vloer verborgen lag. 

In "Claim", eveneens uit I97I, bevond hij zich geblinddoekt 

onderaan een keldertrap met een paar ijzeren staven bij de 

hand. Door voortdurend tege.n zichzelf te pra ten en zichzelf 

in te prenten dat hij niemand in de kelder zou toelaten 

fokte hij zichzelf z6 op dat hij uiteindelijk ook werkelijk 

een onge·luk begaan had als er iemand beneden gekomen was: 

de kelder was ~erboden gebied geworden. Het geheel werd op 

video opgenomen. 

Na "Seedbed" trok Acconci zich geleidelijk als perfoner 

terug omdat hi niet wilde dat hij tot "cult" ... persoonlijkheid 

werd gemaakt. Wat nog in de ruimte overbleef was zijn hypno

tiserende stem op een geluidsband of videotape waarmee hij 

de bezoekers ·aanzette en verleidde tot allerlei handelingen. 

Vanaf I976 richtte hij een aantal ruimtes in waarbij 

hij zich liet leiden door de culturele en/of po~itieke 

situatie ter plekke die hij als bezoeker uit New York 

becommentarieerde. · 

Momenteel is hij bezig met kleine bouwsels die de architectuur 

becommentari~ren, een ervan bestaat uit een grote opvouwbare 

teken-ing die tegelijkertijd een huis en een pen±s:voorstelt.:. 

Het bovenste paneel is via een lang touw dat over een katrol 

loopt met een karretje verbmnden dat door roeien vooruit 

te bewegen is. Als iemand op het karretje gaat zitten en begint 

te roeien richt hij het huis/penis op. 

Vooral op het latere werk van Acconci lijken de "20th Century 

Follies" van de architect Bernard Tschumi ge!nspireerd. 

Sollies waren in de I8e en I9e eeuw kleine bouwsels die in 



parken werden gebouwd om het pittureske effect. 

Voor architecten vormden het aanleidingen voor stijloefeningen. 

Ook de Follies van Tschumi becommentarieren de architectuur 

en suggereren een bepaald gebruik, zo heeft hij voor een 

tentoonstelling in de galerie van de AA School in Londen 

eens een soort marteltafel geconstrueerd. 

In Middelburg bouwde hij ter gelegenheid van het FORUM van 

I980, metals thema "slulptuur-architectt.ur", een Follie 

op in de Vleeshal getiteld "de Twee Altaren". De twee altaren 

waren bouwsels opgebouwd uit archetypische architectonische 

elementen als: trap, puntgevel, kolom en blok of volume. 

In het ene altaar waren ze op een bekende manier geordend, 

in het andere waren de elementen door elkaar gegooid. Afgezien 

van de suggestie van een zeker gebruik (een ritueel, een 

performance?) moest het geheel vragen stellen over de taal 

van de architectuur. 



Zal ook maar iemand geloven dat zulke huiZl'n echt bestaan? Neen, men zal zeggen dat 
ik lieg. Maar dit keer is het de waarheid, niets weggelaten en natuurlijk ook niets 
toegevoegd. Waar zou ik het ook vandaan moeten halen? Ik heb geen fantasie, iedereen 
weet het. Huizen? Ja, maar het waren, om precies te zijn, huizen die er niet meer waren. 
H uizen die men van onder tot boven had gesloopt. Wat er wel was, dat waren de andere 
huizen, de belendende panden van de buren. Blijkbaar liepen zij gevaar in te storten 
sinds men ernaast alles had weggesloopt, want er was een hele stellage van lange, 
geteerde palen geplaatst, schuin tussen de grond vol vuilnis en de naakte wand. Ik weet 
niet of ik al heb gezegd dat het deze muur was, die ik bedoel. Maar het was zogezegd niet 
de eerste muur van de nog bestaande huizen (wat toch voor de hand zou liggen), maar de 
laatstovergeblevene van het verdwenen huis. Wat men zag was de binnenkant. Op de 
verschillende etages kon men kamerwanden zien waar het behang nog aan zat, hier en 
daar ook de verbinding met vloer of plafond. Naast de kamerwanden was over de hele 
muur een gedeelte smoezelig wit gebleven en daarlangs kroop als een vette worm met 
onuitsprekelijk walgelijke bewegingen, je zou haast zeggen darmkronkelingen, de open 
roestige afvoerpijp van het riool. Aan de randen van de plafonds, de weg waar ooit de 
leidingen van het gas voor de verlichting langs liepen, zaten nog grijze, stoffige sporen; 
hier en daar maakte de weg heel onverwachts een bocht en liep de kleurige wand binnen, 
een gat in, dat zwart en genadeloos was opengereten. 
Het onvergetelijkst echter waren de wanden zelf. Het taaie !even van deze kamers had 
zich niet laten vertrappen. Nog altijd was het er en het klemde zich vast aan de spijkers 
die waren blijven zitten, het hield zich staande op een handbreed restje vloer, het was 
weggekropen in de hoeken waar vloer en wand nog een laatste restje ruimte vormden. 
Ook in de kleur die het zelf langzaam vanjaar totjaar had veranderd zag men nog I even: 
blauw in schimmelig groen in grijs, gee! in een oud, verweerd rottend wit. Maar het zat 
ook op de helder gekleurde plekken die achter spiegels, schilderijen en kasten verscho
len hadden gezeten. Want het had hun silhouetten overgetrokken en het was in gezel
schap van spinnen en stof op alle verborgen plaatsen geweest die nu blootliggen. Het zat 
in elke afgeleef de baan be hang en in de vochtige blazen aan de onderkant daarvan, het 
roerde zich in de af gescheurde flarden en zweette uit de vieze vlekken uit een ver 
verleden. En uit deze eertijds blauwe, groene en gele wanden, ingesloten door de brok
stukken van verwoeste muren, maakte zich de geur van het !even los, een taaie, trage 
schimmelgeur die nog geen wind had weten te verdrijven. De middagen waren te ruiken 
en de ziekten en al wat uitgeademd was en de jarenoude rook en het zweet dat onder de 
oksels uitbreekt en kleren zwaar maakt, het melige uit de monden en de gistende 
foezellucht van voeten. Het venijnige van urine hing er en het branderige van roet 
en grijze aardappelwalm en de zware, glad de stank van oudgeworden frituur. De zoete, 
doordringende geur van verwaarloosde zuigelingen hinger en de angstgeur van kinde
ren die naar school moeten en het zwoele van eenjongensbed waarin een man ontwaakt. 
En daarmee had zich van all es vermengd dat uit deaf grond van de gas sen omhoog was 
gekomen en vervluchtigd, of we! van boven naar beneden was gesijpeld met de regen die 
boven de steden niet schoon is. En ook de zwakke, tamme huismuren -die altijd maar in 
dezelfde straat blijven staan -had den een en ander bijgedragen en er was ook veel bij 
waar men de oorsprong niet van wist. Ik heb toch gezegd dat men alle muren had 
afgebroken-op de laatste na-? 

Uit: Het dagboek van Malte Laurids Brigge door Rainer Maria Rilke. 



EEN VERZAMELAAR ZONDER VERZAMELING 
• 

(Lezing in de serie "Berichten uit het hiernamaals, 3- 6- '82) 

Zoals de meesten hier wel weten kom ik niet uit het Hiernamaals 

maar, als we Marco Polo mogen geloven in het .laa tste fragment 

uit de "Onzichtbare Steden", maakt dat geen verschil: 11 de hel 

van de levenden is niet iets wat zal zijn; als er een hel is, 

dan is het de hel die hier al is, de hel die wij dag in dag 

uit bewonen, die we vormen door onze samenleving." 

Rest de vraag hoe wij zo min mogelijk onder die hel kunnen 

zien te lijden. Mij komt voor dat de meeste sprekers die ik 

in deze capitareeks aan bod heb horen komen voor de eerste 

houding kiezen die Marco Polo noemt, die van de aanvaarding, 

en het risico er deel van uit te gaan maken totdat ze hem niet 

meer zien op de koop toe te nemen. Misschien ligt die houding 

wel opgesloten in de opzet van deze reeks en niet in de 

laatste plaats in dit instituut, dat immers bruikbare ingeni-

eurs voor de harde bouwpraktijk zou moeten afleveren. 

Hoe dan ook, ik zou hier willen praten over de mogelijkheid 

die Polo noemt, met alle risico's en tegenstrijdigheden van 

dien. Die tweede houding wordt, afgezien van de formulering 

die hij daaraan geeft, geed ~erwoord door een motto van de 

kunstenaar Mario Merz waarin die.spreekt over "de utopie, 

de ruimte waarin wij leven te onttrekken aan de economische 

verzadiging, om over de ruimte te praten en over het 

goede van de toekomstige ruimte 11
• 

Ik zou dat willen doen aan de hand van een aantal voorbeelden 

uit een andere praktijk dan de onze, de praktijk van de kunst. 



• 

Aanleiding daarvoor is de architectuurperformance die Tony 

in I98I gaf bij zijn afstuderen in plaats van een 

eindkollokWium. In de jaren daarv66r had hij altijd al laten 

blijken door de moderne kunst geinspiree~d te zijn geweest 

en dat het onde.rscheid tussen kunst en arcghi tectUur 

wat hem betreft kunstmatig was, maar nu bleek dat 

dat niet allen het uiterlijke resultaat betrof maar dat 

het hem ging om de hele werkWijze van de kunstenaar. 

De performance was dan ook niet alleen een illustratie van 

hat ontwerp dat hij gemaakt had voor een gebouw in de 

Antwerpse binnenstad maar vooral een illustratie van zijn 

werkWijze. 

In de performance, die plaats vend in de I:I makette van de 

SAR liet Tony een ruimte steeds van vorm ve~anderen door 

met draaibare schotten steeds andere pa.tronen te maken en 

er doorheen te lopen. Was er bij deze performance nog 

sprake van een tastbaar realiseren van de verschillende ruimtes, 

in de toelichting bij de videoband die van de performance is 

gemaakt liet Tony duidelijk blijken ge!nspireerd te zijn 

door de dansperformances van Lucinda Childs~en Yvonne Rainer 

waarin die ruimte alleen gesuggereerd wordt door de omtrekken 

ervan herhaald te dansen. Zo ontstaan dan de ruimtelijke 

patronen-.alleen in het hoofd van de toeschouwers. 

Performances moeten niet~alleen gezien worden als een 

medium in de kunst zoals schilderkunst of beeldhouwkunst, 

belangrijk bij performances is het idee dat een performance 

niet verkocht kan worden: het beeld van de performance bestaat 



• 

uiteindelijk alleen voor degene die bij de opvoering aanwezig 

waren. Fotografische- of videoregistraties zijn natuurlijk 

mogelijk maar kunnen bijna nooit meer dan een vage indruk 

van het gebeuren geven. Performances zijn dus niet alleen maar 

een medium dat in de mode was in de kunst van de afgelopen 

jaren maar zij vormen de uitdrukking van een komplete 

levenshouding die zich afzet en probeert te onttrekken aan 

de bestaande orde. 

Twee performers voor wie dat laaste bij uitstek opgaat 

zijn Marina Abramovicen Ulay, voor dit verhaal extra 

interessant omdat ruimte in ve~l van hun werk centraal staat, 

ruimte eerder als mentaal verschijnsel dan als iets wat in 

een axonometrie weer te geven is. 

Ook in de titela van de verschillende performances komt 

dat tot uitdrukking: Relation in Space, Interruption in Space, 

Expansion in Space. 

In Imponderabilia uit I977, waarvan we de videoband vorig 

semester hier hebben gedraaid, staan ze naakt in een 

deuropening waar de mensen die het museum willen bezoeken 

doorheen moeten. De barriere die ze daarmee opwerpen is -niet 

zozeer fysiek van aard zeals een deur die je open moet doen, 

maar de bezoekers moeten mentaal iets overwinnen om tussen 

twee naakte mensen door te schuiven. 

Voor Abramovic en Ulay is een performance net zo goed 

een ervaring als voor het publiek; ze leggen er de nadruk 

op dat niets gerepeteerd is, dat er geen voorspelbaar einde is 

en dat een per~ormance maar een keer. wordt gedaan. 



De performances vormen een deel van hun leven en zijn een 

manier om over hun leven en over hun persoonlijke relatie 

dihgen te onderzoeken. De beginselen van hun "Art Vital" zijn: 

"geen vaste woonplaats, permanente beweging, direct contact, 

lokale relatie, zelfselectie, het passeren van limieten, het 

nemen van risico' s en, mobiele energie'r. 

Een van de konsekWenties daarvan is dat ze niet in een huis 

wonen, maar in een kampeerauto. 

Van hun verjaardag, ze zijn op dezelfde dag jarig, maken ze 

een speciale gelegenheid voor een performance. Rond midder

nacht zijn een aantal mensen uitgenodigd. Als ze op de 

afgesproken pl~ats aankomen treffen ze daar Abramovic en Ulay 

slapend in een bed onder een rode deken aan. Op twee tafeltjes 

staan kaviaar en champagne, op het ene tafeltje Joegoslavisch 

voor of van Marina, op het andere Duits voor Ulay. 

De hele gebeurtenis wordt opgenomen op film waaraan achteraf 

op de geluidsband de commemtaren van de genodigden worden 

toegevoegd. De meesten zijn uiteraard zeer in verlegenheid 

gebracht met de onverwachte situatie en leggen hun cadeaus 

neer rond het bed in afWachting van wat komen gaat. 

Als er verder niets gebeurt beginnen ze uiteindelijk aan de 

champagne. De sfeer in de ruimte blijft echter bepa.ald door 

de twee in bed die blijven slapen of doen alsof ••• en niemand 

durft ze wakker te maken. 

Die "aanwezigheid" is iets dat moeilijk ender woorden te 

brengen is. Laatst kWam ik in Amsterdam in het Stedelijk 

Museum toevallig en geheel onvoorbereid in een zaal waar 

Ulay en Abramovic "Door de Nachtzee" uitvoerden, een perfor-



mance waarbij ze in zes musea over de hele wereld aldoor tien 

dagen achter elkaar de hele dag volkomen bewegingsloos 

tegenover elkaar zitten. Ondanks het feit dat niemand 

voorbereid is, is iedereen z6 overdQnderd door de sfeer 

dat men meteen doodstil is als men de zaal betreedt. Het gevoel 

is misschien alleen te vergelijken met het gevoel dat je hebt 

als er iemand naar je kijkt terwijl je met je rug naar die 

persoon toestaat. alleen veel sterker, 

Een andere kunstenaar die zich in al zijn werk bewust 

op verschillende manieren met het thema ruimte bezighoudt 

is de New Yorkse kunstenaar Vito Acconci. Acconci's eerste 

performances behelzen een onderzoek naar de ruimte om de kunste

naar heen, het stadslandschap, met behulp van foto's, film 

en geluidsbanden. 

Na dit onderzoek van de omgeving volgen een aantal performances 

waarin Acconci zijn eigen lichaam als plek onderzoekt, bijvoor

beeld door het overal te bijten waar hij maar bij kan maar 

ook door vruchteloos te proberen van geslacht te veranderen. 

Het publiek speelt daarbij de rol van voyeur. 

Acconci' s performances hebben niets te maken me-t het' G2pvoe-ren:. _ 

van een "show" of het Illaken van theater, dat zou de integriteit 

van wat hij doet niet kunnen verdragen. Een performance 

wordt ook altijd maar een keer uitgevoerd. 

Het aspect van de intimiteit dat die eerste performances ken

merkt werkt hij verder uit in een aantal performances waarin 

hij het publiek benadert. 

Door de indringende, vaa~ erotische manier waarop Acconci 



• 

dat doet ontstaat er een spanningveld tussen hem en de 

bezoeker dat die ruimte z6 bepaald, dat er een architectonische 

ervaring ontstaat.De 

De aspecten daarvan zouden alleen nooit met de traditionele 

architectonische weergavetechnieken als plattegrond en 

axonometrie vast te leggen zijn. Belangrijkste werk uit 

die periode is "Seedbed" ui t I97I. In de lege exposi tieruimte 

van een galerie is een hellend vlak aangebracht waaronder Ac

conci kan rondkruipen. Zijn stem klinkt vanonder de vloer. 

Als er iemand de galerie binnenkomt begint Accmnci tegen 

hem of haar te praten en te masturberen: " ••• I'am doing this 

with you now ••• you're in front of me ••• you're turning around • 

• • I' am moving toward you ••• leaning toward you ••• " • 

De bezoeker zal zich iedere keer dat h~j de galerie weer 

binnenkomt afvragen of Acconci weer onder de vloer ligt, 

maar het enige dat achterblijft is zijn zaad op de grond. 

In "Claim", eveneens uit I97I, bevind'f; hij ·zich geblinddoekt 

onderaan een keldertrap met een paar ijzeren staven bij de 

hand. Door voortdurend tegen zichzelf te praten en zichzelf 

in te prenten dat hij niemand in de kelder zal toelaten, 

fokt hij zichzelf z6 op dat hij ui teindelijk ook Warke·lijk -

een ongeluk zou begaan als er iemand beneden kwam: de kelder 

is verboden terrein geworden. Het geheel wordt op video opge

nomen waarbij vooral het in zichzelf praten belangrijk is. 

Na "Seedbed" trekt Accinci zich geleidelijk terug als 

performer amdat hij niet wil dat hij tot een "cult"- persoon

lijkheid wordt gemaakt. 

Wat nog in de ruimte overblijft is zijn hypnotiserende stem 



op een geluidsband of videotape waarmee hij de bezoekers ver

leidt en aanzet tot allerlei handelingen. 

Vanaf 1976 richt hij een aantal ruimtes. in waarbij hij zich 

laat leiden door de culturele en politieke situatie ter 

plekke die hij als bezoeker uit New York becommentarieert. 

~ecentelijk mondt zijn onderzoek naar ruimte uit in een aantal 

kleine bouwsels die de architectuur en de architecten becom

mentari~ren; sommige lijken te voorsien in een minimale 

woonbehoefte maar een ervam bestaat uit een grote opvouw-

bare tekening die tegelijkertijd een huis en een penis vmor

stel t. Het bovenste paneel ervan is via een lang touw dat over 

een katrol loopt met een karretje verbonden dat door roeien 

vooruit te bewegen is. Als iemand op het karretje gaat 

zitten en begint te roeien richt hij het huis/ penis op. 

Gaat hetAbramovic en Ulay en, in een performance als "Seedbed", 

Vito Acconci nog om de directe aanwezigheid, een dergelijke 

aanwezigheid kan doorwerken in de herinnering en opgeroepen 

worden door suggestie en een ruimte voor altijd een speciale 

betekenis geven, 66k in het alledaagse leven. 

In een van de vertellingen van "Onzichtbare Steden•• verhaal t · 

Marco Polo van de prachtige stad Fillide. 

De bewoners zien al die pracht echter allang niet meer, de stad 

is in hun ogen verlept doordat ze er dagelijks in moeten leven. 

Zoals Polo vertelt: "Fillide is een ruimte waarin lijnene 

worden getrokken tussen punten die in de leegte hangen, de 

korste weg om de tent van die koopman te bereiken terwijl 

je het loket van die schuldeiser mijdt. Jouw passen lopen datgene 



na wat zich niet buiten je ogen bevindt maar erbinnen, 

begraven en uitgewist: als jij van twee zuilengalerijen er 

steeds weer een de vrolijkste vindt dan is dat omdat ender die' 

zuilengalerij dertig jaar geleden een meisje liep met wijde 

geborduurde mouwen, of het is alleen maar omdat het licht er 

op een bepaald uur z6 in valt als in een bepaalde zuilengalerij 

waarvan je niet meer weet waar die was". 

De kunstenares Dorothee von Wingheim vindt alleen de sporen 

die dit soort gebeurtenissen achterlaten al voldoende 

mysterieus voor haar kunstwerken. Via een precede dat ook 

gebruikt wordt voor het afnemen van frescoe's pelt zij het 

stucwerk van oude huizen af en conserveert het~ maar waarschijn

li jk is het alleen literatuur voorbehouden om de architecto

nische ervaringen die deze lappen stucwerk oproepen over 

te dragen. De fotografe Deidi von Schaewen citeert in haar 

fotboek muren uitgebreid Rilke uit "Het dagboek van Malte Lau

rids Brigge" waar hij het heeft over de muren van een afgebro

ken huis. Een betere aanleiding voor een "Stream of Concious

ness" en een sterkere architectonische ervaring zijn ook 

nauwelijks denkbaar. 

Terug naar de beeldende kunst: voor Yves Klein, een belangrijke 

voorloper van de moderne kunst, kon kunst alleen iets 

volstrekt immaterieels zijn, dus ook niet in woorden warden 

uitgedruk~, hoogstens i~ poezie. 

In zijn "Antropometries" dirigeerde hij naakte modellen 

die zich met zijn speciale "International Klein Blue" 

hadden ingesmeerd tegen doeken die later werden ingelijst. 
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Maar de doeken waren niet het belangrijkst, zij waren de "as" 

van het maken van de kunst. Bij het tot stand komen van de 

"Antropometries" was dan ook vaak publiek aanwezig, net als 

Klein ze.lf gehuld in avondkleding om de Kunst op gepaste 

wijze te on.tvangen. Een strijkje speelde dan Klein's 

"Symphonie Monotone". 

Op een gegeven moment ging hij ertoe over om zones van die 

immateriele sensitiviteit te verkopen. Daartoe maakte hij 

cheques die konden warden ingewisseld tegen bladgoud, die echter 

alleen werden verkocht op voorwaarde dat ze meteen na de trans

actie werden verbrand omdat het immers een spirituele en 

geen materi~le kWaliteit betrof. De as en de helft van het 1jl 

bladgoud werden over de Seine uitgestrooid. 

Ook in Tony's laatste performance afgelopen semester was stof 

het enige wat overbleef: een tekening van Malewitsch, uitge

voerd in wit zand op het H- nivo van het hoofdgebouw werd 

uitgewist door de mensen die eromheen liepen. 

Om te besluiten met een citaat van de architect Bernard Tschumi: 

"To really appreciate architecture you may even need to commit 

a murder. Architectuur wordt net zoveel bepaald door de 

gebeutenissen waar zij getuige van is als door de omsluiting 

van haar muren". 



• 
GERNGROSZ EN RICHTER 

Bij de eerste confrontatie met foto's van de huizen die 

door Gerngrosz en Richter ontworpen zijn vallen ze meteen 

• 

op vanwege de ongewone, expressionistisch,-aandoende vormen en 

kleuren, niet te vergelijken met wat je doorgaans in architec

tuurbladen tegenkomt. Terugbladerend probeer je gelijkenissen ~ 

te zoeken met bestaande gebouwen en ontwerpen zoals uit de 

Russische avant- garde van het begin van deze eeuw in een 

wanhopige poging wat je ziet terug te brengen tot iets wat 

allang bestaat, maar tevergeefss de vormen, de kleuren, maar 

vooral ook de wijze van materiaalgebruik en de algehele 

uitwerking zijn zo eigen dat geen gelijkenis opgaat. 

Een ontmoeting in Wenen zomer !982 vergroot in eerste instantie 

de verwarring alleen nog maar meer. In hoog tempo laten 

~rngrosz en Richter ond dia's en tekeningen zien van een 

woonhuis en een apotheek die ze ontworpen hebben en die momen-

teel gebouwd worden. Nadruk ligt op tientallen detailoplossin

gen die nodig zijn om de zeer vormen te realiseren. 

Vragen over de achterliggende ontwerpopvatting, plaatsing in 

de architectuurgeschiedenis of collega- architecten worden stel

selmatig ontweken. Op de vraag wat ze van GUnther Domenig 

vinden bijvoorbeeld antwoordt Richter na een lange stilte 

alleens "Ja, dat is toch iets heel anders dan waar wij mee bezig 

zijn~" Waarna meteen het volgende detail wordt uitgelegd. 

Alleen in een geval wordt met veel gevoel voor ironie verwezen 

naar een voorbeeld: de ontluchting van de olietank van de cen

trale verwarming is afgeleid van een niet uiygevoerd stede

bouwkundig ontwerp van Melnikov. 



bouwkundig ontwerp van Menikov. 

Kenmerkend voor de details is dat ~ binnen het zeer complexe 

totaalontwerp - aldoor de meest simpele en goedkope oplossingtfft 

wordt gezocht. Daarbij gebruiken Gerngrosz en Richter materi

alen waar ze toevallig veel ervaring mee hebben, zoals 

polyester, maar vooral veel materialen die zo kant en klaar 

uit catalogi komen hoewel ze vaak op een heel andere manier 

worden toegepa.st dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoel zijn. 

Aluminiumprofielen voor dakbedekking voor de gevels bijvoor

beeld, of een stuk gekleurd zeil zeals dat voor vrachtwagens 

gebruikt wordt om een hoek waterdicht te maken. Voor vrijwel 

elk probleem blijkt zo een pa.sklare oplossing al te bestaan. 

De directheid waarmee die dan wordt toegepa.st leidt in het ge

val van de garage.deur van een van de ontwerpen tot een regel

rechte readymade doordat het rolmechanisme dat normaal achter 

de gevel wordt weggewerkt hier vrij zichtbaar is. 

Nadat ons kort nog een paar projecten getoond zijn die nog 

op uitvoering wachten, ender andere een badkamer en een rij 

goedkope woningen, beslui ten we gezamelijk naar·d.e'·Wunderbar 

te gaan, een van de cafe's die door Czech zijn ontworpen. We 

maken ons vrolijk over de kitsch en ~raten nog wat na waarbij 

de verwarring over wat Gerngrosz en Richter nu eigenlijk 

nastreven blijft bestaan. Die wordt pas weggenomen als ze 

zich verontschuldigen omdat ze nog een artikel m9eten schrij

ven voor de Biennale in Parijs waarvoor ze zijn uitgenodigd. 

Het schrijven van zo'n artikel vinden ze een moeilijke opgave 

• 
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omdat ze menen dat er over hun motieven niets zinnigs te zeggen 

valt. Op de opmerking dat dat tech typisch weens is antwoordt 

Richter dat hij zich inderdaad veel met logica en Wittgenstein 

heeft beziggehouden. 

Voor een beter begrip van het werk van Gerngrosz en Richter 

is het dan ook goed in te zien dat voor Wittgenstein de e~~es

estetica een onderdeel vormen van de ethiek; etiek niet als 

vast omlijnd stelsel van regels ~oe iemand zou moeten handelen, 

maar als een persoonlijke houding die blijkt uit iemands daden. 

Esthetica is dus ook niet de wetenschap dilie ons vertelt wat 

mooi is en wat niet, "dat ze zou moeten insluiten welke soort 

koffie geed smaakt". Daarom beperken Gerngrosz en Richter zich 

wat betreft hun moti"laties in esthetisch opzicht tot de mis

schien wat vage mededeling dat zij hun archtectuur zien als 

"organisatie van de ruimte". Dat proberen ze dan zo "eerlijk" 

moge;ijk te doen en er zo min mogelijk "fouten" bij te maken. 

Het huis dat Wittgenstein in Wenen voor zijn zuster Gretl 

bouwde wordt door Gerngrosz en Richter vooral bewonderd 

omdat hij het ergena anders helemaal anders zou hebben gebouwd, 

niet zozeer vanwege een aanpassing van de vorm aan de vorm 

van de- omgeving, maar bijvoorbeeld vanwege de andere materialen· 

die daar voorhanden zouden zijn. Zo willen Gerngrosz en Richter 

zich ook niet vastleggen op hun huidige stijl; de aluminium 

platen zijn een "toevallige" en geen principiele keuze. 

Wat betreft de plattegronden of het uiterlijk van de woningen 

bestaat er geen enkele overeenkomst met het huis van Wittgen

stein. Is daar sprake van een plattegrond als een logische 

of elektrische schakeling waarbij de ruimten duidelijk in 
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elkaar overgaan. tijdelijk afgescheiden warden door gordijnen 

of gedeeltelijk afgescheiden door glasvlakken die in een lijn 

meerdere vertrekken doorsnijden of waarin de illusie wordt 

gewekt V!3.n een doorlopende ruimte door middel van een spiegel. 

Ruimte is bij Gerngrosz en Richter als de continue ruimte 

van de constructivisten waarin "fragmenten" op elkaar botsen. 

Het fragmentarische karakter wordt nog versterkt door de manier 

van fotograferen die ingaat op de vele verschillende hoekoplos

singen. Hebben de kamers - zalen - bij Wittgenstein een klaasiek 

karakter, bij Gerngrosz en Richtar is er sprake van een konstant 

avontuur. 

Meer dan een verwijzing naar directe architectonische voorbeelden 

als uit het constructivisme en het huis van Wittgehstein gaat 

misschien de vergelijking op met de houding van de beeldend 

kunstenaar. Ook wat dat betreft pa.ssen Gerngrosz en Richter 

in een Oostenrijkse traditie met architecten als Hollein, 

Abraham, Pichler en Domenig echetr waar deze zich in hun archi

tectuur en kunst meer met spel van tekens en associaties bezig

houden gaat het bij Gerngrosz en Richter om een onderzoek 

van· ruimtelijke sensaties met fundamentale midde1e-n van de 

architectuur als kleur en vorm. Een architectuur die een beroep 

doet op de herhaling van bestaande vormen wijzen ze af omdat die 

niets bijdraagt aan kennis en een gevoel van onmacht veroor

zaakt. Wat betreft de houding van beeldend kunstenaar is het 

samenwerken met de kunstenares Valie Export interessant. Valie 

Exportis een performance- en videokunstenares die zich vooral 

·met onderzoek naar perceptie bezighoudt. In een vroege perfor-



mance loopt zij rond met een kamera op haar borst en een op 

haar rug terwijl een derde kamera haar zel£ opneemt. De drie' 

films worden naast elkaar geprojecteerd. In een andere perfor

mance wordt ze uit vier verschillende standpunten opgenomen 

terwijl ze zel£ stilstaat. De vier beelden komen om be·urten 

op de monitor met een verschillende pulserende toon z..oa:d 

zodat het lijkt of ze van plaats veranderd. Het publiek 

dat bij de opname aanwezig is kan zien dat dit niet het geval 

is. In I98I worden Valie Export, Gerngrosz en Ric.hter samen met 

een aantal andere kunstenaars uitgenodigd om in Linz een project 

te doen met etalages. Waar de meeste andere kunstenaars zich 

beperken tot een kader dat de etalage oplegt doorbreken 

Export cs. dit doelbewust. Zij gebruiken twee etalages aan 

weerszijden van de rivier die Linz doorsnijdt en stellen daar 

grote geluidsinstallaties op zoals die voor popconcerten 

gebruikt warden. Evenals bij de futuristische componist 

Russolo komen daar de bulderende klanken van een machine

werkplaa ts uit maar in dit geval krijgen de etalages een 

relatie doordat ze elkaar toebulderen. 

Deze houding van de arc~itect als kunstenaar die steeds op zoek 

is naar nieuwe sensaties en ontdekkingen die niet met de lo

gische taal te verwoorden zijn sluit ook weer aan op de houding 

van Wittgenstein zoals die blijkt uit zijn latere onderzoekingen, 

bijvoorbeeld die naar kleur. Zo wordt bovendien het Corbusiaan

se credo over architectuur als "meesterli:jk, correct en magni

fiek spel van massa's samengebracht in licht" nieuw leven inge-

blazen. november I982 



wa:ter Pichler. Tronco. 1980. 



VERSUCH, LOOS ·ZU KRITISIEREN . 

"Zonderling gevoel, met de trein door een besneeuwd 

hoogdal te rijden, tussen rondom oprijzende bergpyramiden een 

boek over de geschiedenis van de rockmuziek te lezen. Ik lees 

over de Animals en kijk zo nu en dan naar de lege 

berghellingen. In de trein is het warm, een auto rijdt lang

zaam een weg met haarspeldbocheten omhoog. Gevoelens van 

DEZE aard ervaar je niet bij het werk van Pichler. Altijd is 

het een nauwkeurig bepaald gevoel." 

Met deze prachtige zin begint het essay van Peter Rosei 

dat is getiteld "Zu Walter Pichler". Tot zover had het ook 

een openingszin kunnen zijn voor een essay over Loos, als 

we zijn naam verwisselen met die van Pichler. 

Een gezocht commentaar? Misschien, maar ik zal uitleggen 

hoe ik ertoe kom: door een merkWaardige coincidentie las ik 

vorige zomer tegelijkertijd twee bundels essays van twee 

verschillende auteurs: van Adolf Loos las ik "Trotzdem", essays 

die geschreven werden tussen r900 en I930, en van Peter Rosei 

las ik "Versuch, die Natur zu kritisieren", ook essays, maar 

ontstaan tussen I972 en I98I. 

Ik las afWisselend uit het ene en dan weer uit det andere 

andere bundel, waarbij ik op merkWaardige contraten en overeen-

komsten stuitte in thematiek, stijl·en manier van denken. 

Veel van de verschillen komen voort uit het feit dat er 

tussen Loos en Rosei een tijdspanne van ongeveer 50 jaar ligt, 

maar niet alles is daaruit te verklaren. 

Veel overeenkomsten komen wellicht voort uit het feit dat beide 

auteurs uit Oostenrijk stammen en een speciale band met 
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Wenen hebben. Hieronder zal ik iets van de merk.Waardige 

overeenkomsten tussen Rosei en Loos laten zien door middel van 

een aantal citaten. Door de citaten te becommentarieeren zal 

ik dan de verschillen naar voren brengen en aan de hand daarvan 

proberen'een aantal conclusies te trekken ten aanzien van de 

huidige bouwpraktijk. 

~Een gemeenschappelijke kultuur - en dat is de enige die 

bestaat-- schept gemeenschappelijke vormen", schrijft Loos 

in "Die Uberflilssigen" en, in "Kulturentartung": 

"Wij zitten niet zo omdat een meubelmaker een steel zus of 

zo heeft geconstrueerd, maar de meubelmaker maakt de steel 

omdat wij zus of zo willen zitten." 

Zus of zo 

En, nogmaals in "Die UberflUssigen" roept hij krachtig uit: 

"Wat wij nodig hebben is een meubelmakerskultuur." 

Wellicht. 

In "Versuch, die Natur zu kritisieren", het titelessay van de 

bundel van Rosei, schrd..jft hij: "Kijk ik bijvoorbeeld naar een 

tafel, dan is het voor mij iets natuurlijks dat ik haar begrijp 

"begrijp", door er in gedachten een of meer van de mij bekende 

tafels naast te zetten. Ga ik een tijdlang door met vergelijkelfl, 

dan ben ik niet meer in staat te zeggen welke van de tafels 

v66r mij nu de echte is. De een doet zich even duidelijk 

aan mij voor in vorm, kleur en gestalte als de ander." 

Een uitspraak die veel lijkt op wat Loos zegt in, alweer, 

"Die UberflUssigen": "En de vormen van de meubels van Van de 

Velde wijken beduidend af van de meubels van Josef Hoffmann. 

Voor welke kultuur moet de duitse nu beslissen? Voot 



Voor Hoffma:ans cultuur of die van Van de Velde? 

Voor die van Riemerschmied of d:he van Olbrich?" 

Maar de interpretatie van al deze gegevenheden is totaal 

verschillend: waar Rosei bij een aantal willekeurige tafels 

al niet meer in staat is te zeggen welke tafel de ware is 

kan Loos in "Regeln fUr den der Bergen baut" nog uitroepen: 

"Weest oprecht! De natuur verhoudt zich alleen met de waar-

heid!" 

Die waarheid kent Rosei niet meer, ofWel zijn voorstellings• 

vermogen schiet tekort of er zijn misschien vele waarheden 

en werkelijkheden. In de passage die op die over de tafels 

volgt in "Versuch, die Natur zu kritisieren" illustreert hij 

dat: "Stelt men zich dit voor in het groat, dan brengt dat 

reusachtige consequenties met zich mee: ik zwierf op een 

keer door de Alpen. Tegen ae middag zag ik voor mij een 

grijze en bruine, her ender uiteengescheurde hoogvlakte 

liggen. Puinheuvels waren erin en eilandjes van kromgegroeide 

dennen en mos. De hemel erboven was blauw en galmend in 

zijn leegte, en ik meende water over de stenen te hot 

horen springen. Er lag een soort baai in die lege vlakte. 

Daaruit stand een kerktoren op, die gemaakt was van-gehouwen 

steen. Er omheen lag een stad van lage huizen. Over de pleinen 

liepen
0

mensen. Een van hen droeg in een schuif groenvoer n 

met zich mee. Meteen daarop zag ik vlaggen uit de dakvensters 

wapperen. IemarvJriep. Werd daar een mens doodgemarteld? 

Toen was er opeens een stormachtige zee in debaai. De grauwe 

golfkarnmen leken doorschijnend en hard als glas. Ik bedacht 

hoe een ui was opgebouwd: laag voor laag pel je hem af. 



De wind floot over de zee. Het gebeurde in v66rmenselijke 

tijden: monsters leefden zwemmend in het water. Wie zou de kleu

ren van de regenboog scherp willen scheiden van elkaar. 

Ik droeg een stevige, bruine loden broek. Aan mijn voeten 

had ik bergschoenen met zolen die mij houvast gaven. 

Een groene alpenroos met rode bloesems stond naast mij. Het 

was het middaguur, de zon scheen vriendelijk over het lege 

terrein." 

Waarheid? 

Wat een goedkoop kinderprentenboek maakt Loos dan van een berg-

landschap in "Architectur": "De hemel is blauw, het water 

groen en alles ligt in diepe vrede. De bergen en wolken 

weerspiegelen zich in het meer en de huizen, hoven en 

kapelletjes doen het ook! 

Niet als door mensenhand gebouwd staan ze daar. Alsof ze uit 

Gods eigen werkplaats komen zijn ze, zoals de bergen en de 

bomen, de wolken en de blauwe hemel. 

En alles ademt schoonheid en rust •••• " 

(Werd daar niet een mens doodgemar~eld dan?) 
' 

"Maar wat is dat! een valse toon in deze vrede, als een 

geschreeuw dat niet nodi is. Midden tussen de huizen van 

de boeren, die niet door hen, maar door God zelf gemaakt 

zi,jn staat een villa, Ontwerp van een goede of van een slechte 

architect? Ik weet het niet. Ik weet alleen, dat vrede, rust 

en schoonheid weg zijn." 

Ja, maar hoe kan het dah ook anders? 
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Een dergelijk na!f beeld zou door welke ingreep van buiten af 

dan ook verstoord worden, ook door een ingreep van Loos 

zelf! En hij ziet dat blijkbaar ook wel in als hij schrijft: 

"De architect heeft zoals bijna iedere stadsbewoner geen kul

tuur. Hem ontbreekt de zekerheid van de boer, die kultuur 

heeft. De stadsbewoner is een ontwortel:de." 

Hier vinden Loos en Rosei elkaar, maar waar Loos in zijn 

naiviteit gelooft dat een vanzelfsprekende, natuurlijke staat 

nog te bereiken is, of dat die .zelfs uit een soort evolutie 

zal voortvloeien, heeft Rosei dat geloof vijftig jaar later 

geheel en al verloren. Wat 1aarvoor nodig is is een omvattend 

of op zijn minst een samenhangend beeld van de wereld, en dat 

kan en wil hij niet meer maken: "Ons leven is evenzeer 

eindeloos als ons gezichtsveld grenzeloos is" citeert hij, 

en hij schrijft in "Zu Walter Pichler", "Later hadden we het een 

keer over het project om een alles omvattende catalogus van 

materialen, gereedschappen, activiteiten samen te stellen, 

een verzameling van datgene wat wij wereld noemen. En 

bet doel zou zijn te tonen dat er iets ontbreekt". 

En: "'s Avonds praatten we weer over de alles omvattende verza

meling van theorie~n en theorama's die bedacht zijn om de 

wereld te verklaren. Wij stelden ons voor dat ze rond een of 

ander voorwerp bijeeng~bracht zouden warden om dit te verklaren, 

bijvoorbeeld om een mijlsteen of om een staak die de grens van 

een veld markeert. Het voorwerp zou als het ware omhuld raken 

door alle uitsp~aken omtrent zijn natuur, zijn doel, zijn 

materi~le hoedanigheid.enz. 

En wij vroegn ons af: Wat zo~ dan blijken? 
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Dit vraagstUk was al in r976 door de - alweer - Oostenrijkse 

architect Hans Hollein onder ogen gebracht in de tentoonstel

ling Man transFORMS in het Cooper Hewitt Museum in New York. 

Hollein exposeerde daar bijvoorbeeld brood in vele variijteiten, 

een sterrehemel (een roman van Peter Rosei heet "Die Milchstrasse") 

en een po~tische omschrijving·van een iglo: vele emmers water, 

die samen de hoeveelheid gesmolten ijs bevatten die nodig is 

om de iglo te bouwen. ("En het doel zou zijn te tonen dat er 

iets ontbreekt"). 

De tentoonstelling van Hollein was een pleidooi tegen de moderne 

functionalistische design en voor een ander soort ontwerpen 

dat meer zou kunnen zijn gebaseerd op emotionele in plaats 

van rationele waarden, op po~zie en verbeeldi~g en op een 

nieuw gebruik van metaforen, en als zodanig sluit hij aan 

bij het denken van Pichler en Rosei. Toch becommentarieert 

Rosei de tentoonstelling vari Hollein: "Man transFORMS luidde 

het motto van een tentoonstelling van design, in de ruimste 

zin van het woord, in het New Yorkse Museum of Modern Art 

( zou moeten zijn "Cooper Hewitt Museum") - Wat men daar 

bij wijze van toelichting en ook enigszins spottend aan 

zou willen toevoegen: Man is not referable to himself. 

Een soortgelijke indruk maakte die kop in Time Magazine 

op me: HUA TAKES OVER. En ik vroeg me af wat hij dan 

overnam. Wat aan die kop stoorde was haar aanspraak op 

totaliteit." (Zu Walter Pichler) 

Aan deze voorbeelden van Rosei kun je er nog een toevoegen: 

dat van de architect die beweert dat hij een huis gebouwd 



(Loos bijvoorbeeld in "Zwei aufs~tze und eine zuschrift uber 

das Haus am Michaelerplatz") 

"Een architect is een metselaar die latijn geleerd heeft", 

schrijft Loos. Wat een onzin! Sinds jaar en dag is een archi

tect een gymnasiast die weet hoe hij anderen voor zich moet 

laten metselen! 

De tijd van de oude bouwmeesters waar Loos bewonderend over 

schrijft, voor wie een tekening alleen een middel was om 

de uitvoerende handwerkrlieden iets duidelijk te maken 

is lang voorbij. We zijn inderdaad zover dat we in overdrachte~ 

lijke zin "knapen met een calligrafisch handschrift de dicht

kunst laten onderwijzen~ en we zouden niet meer weten hoe het 

anders moest. "Architecten bouwen niet, ze ontwerpen", zoals 

Bernard Tschumi tegen een Hollandse architect van het "doe

maar-gewoon-dan-doe- je- gek-genoeg" type uitriep, toen die 

hem na een lezing in Middelburg meedeelde dat hij vend dat 

Tschumi's Manhattan transcripts niets met architectuur 

van doen hadden omdat ze immers niet gebouwd konden warden. 

De man had een spijkerbroek aan, stevige schoenen en een dikke 

wollen trui, maar zijn gebruinde huid was ongetwijfeld-afkomstig 

van zijn vakantie in Noord- Afrika en ahd niets van doen met 

het in weer en wind werken op een steiger en evenmin zijn 

wilde haardos, waarvan hij vond dat hij een energieke persoon

lijkheid uitdrukee. Zijn handen waren niet ruw van de cement, 

alleen de nagels waren brokkelig misschien,omdat hij er graag 

op beet als hij boven zijn tekentafel zat te staren. Het laat

ste restje contact dat Loos misschien nog had met zijn 
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metselaars en steenhouwers is weg, en dat is niet te herstel

len met dergelijke uiterlijkheden: niemand die daar intrapt. 

Voor Rosei, lijkt de enige hoop erin te bestaan een buiten

staander te warden, zoals Wal~er Pichler, die in afzondering 

leeft in een boerderij in de bergen - het sum.mum van natuur

een eigen mythologie te ontwikkelen en alleen voor zijn eigen 

behoefte te bouwen. 

In "Die Flussufer von FrUher" beschrijft hij een periode 

uit zijn eigen leven toen hij op een vergelijkbare manier 

leefde: "Toendertijd schreef ik aan een ontwerp voor een 

wereld zonder mensen. Met de bewoners van het dorp gingen 

we niet om. Ik zat in het huis in mijn kamer en schreef. 

Eigenlijk was mijn poging mislukt, omdat een wereld zonder 

mensen niet bestaat. Desalniettemin probeerde ik het toch. 

Vaak is wat mislukt is nog het beste. Mijn broer ontwierp 

landschappen, waarin niemand zich bevond." 

Rosei, oorspronkelijk gestudeerd om zich als jurist een 

goede positie te verwerven, zegt hier al dat de poging mislukt 

was, maar hij haa:c'het teniminste geprobeerd. 

In "Osterreichaufsatz" schrijft hij preeiezer over zijn houding 

en hij concludeert dan: "De aanname van de tweede dag (bedoeld 

wordt een weg die in zekere mate aan de maatschappij vrr 

voorbij gaat, B.L. ), je zou hem maatscha.ppelijk tangetll>tiaal 

kunnen noemen, basesert zich op een typisch kleinburgelijke 

denkfout. Deze weg is er niet. Ook de desperado is lid van de 

maatschappij, al staat hij dan aan de rand. Zo kWam ik tot 



de kunst." 

Dat dat een keuze is die voortkomt uit frustratie en dat hij 

toch bijdraagt aan de bewustzijnsindustrie~n, vindt hij 

daarbij niet zo belangrijk omdat zijn producten, ondanks -

of paradoxaal genoeg misschien wel dankzij - zijn kritische 

houding, niet alleen worden geduld maar zelfs worden gevraagd. 

Bij Pichler speelt hetzelfde. In de zomer van I982 zag ik zijn 

tentoonstelling in het Oostertrijkse paviljoen op de Bi~nnale 

van Venetie. (''"Ja, ja: Oostenrijk, als ik dat woord hoor begin 

ik te glimlachen", Peter Rosei, "Osterreichaufsatz") 

Het paviljoen werd ontworpen door Josef Hoffmann en gebouwd 

in I934. Josef Hoffmann, waar Loos zich zo tegen afzette 

vanwege zijn kunstmatigheid en zijn af'wijken van Loos' beeld 

van een gemeenschappelijke cultuur. 

Binnen in het paviljoen dus het werk van Walter Pichler, inge

leid door Hans Hollein, samensteller van Man transFORMS; 

succesvol architect die het bestaat om "zijn" museum in 

Monchengladbach te signeren . niet alleen de tekeningen maar 

het gebouw zelf. 

Het werk van Pichler: beelden, schetsen en modellen, waaronder 

een model een op een gerealiseerd, voor nieuwe uitbreidingen 

van zijn boerderij in St. Martin. 

Zoals ze in het witte paviljoen stonden leqk'het wel een 

ziekenhuis, en ik meet denken aan de woorden van Peter 

Rosei: "Dit is iemand die ooit verwond is." 



Oorspronkelijke tekst 

27- 6,.. '83 

Herschreven 

I2- 6- '84 
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MUSEUMARCHI'l'ECTUUR 

Maandag 7 en woensdag 9 november organiseert de afdeling 
Bouwkunde van de T .H. Eindhoven een symposium over mu
seumarchitectuur. 
Aanleiding daarvoor is bet gereedkomen de afgelopen jaren van 
een aantal musea voor moderne kunst venpreid over Europa, 
waarbij meestal sprake is van een bijzondere vormgeving: musea 
zijn nog altijd bij uitstek aanleiding voor de architekt om zijn 
ideeen over architektuur manifest naar buiten te brengen. 

In die recent gereedgekomen musea is een duidelijke verandering 
merkbaar ten opzicbte van de museumontwerpen die eind zesti
ger, begin zeventiger jaren gerealiseerd werden: ging bet er toen 
vooral om bet museum zo goed mogelijk toegankelijk te maken 
voor iedereen en de kunst in bet leven te plaatsen - hetgeen bij
voorbeeld leidde tot de eerste museumstraat in Amsterdam - nu 
lijkt men meer geneigd tot de opvatting van bet museum als be
schermde ruimte waar de kunst alle gelegenheid krijgt om vooral 
zicbzelf te zijn. 
Zoals Marianne Brouwer schrijft over bet museum Kroller Miiller 
in de katalogus ,,Groene Wouden,, uit 1983: ,,Op de Hoge Velu
we zijn de dieren (bun wildheid) geparkeerd zoals de kunst in bet 
museum. Daarbuiten woedt permanent de oorlog,,. 

Parallel aan deze nieuwe sacralisering van de kunst, die ook op 
de Documenta 7 tot uiting kwam, lijkt de ontwikkeling te lopen 
van een sacralisering van de architektuur: architektuur wordt op
gevat als een naar zicbzelf refererend systeem van tekens. V ooral 
bet Stadtiscbes Museum am Abteiberg in Moncbengladbacb ont
worpen door Hollein is daar een goed voorbeeld van. Hollein ziet 
zijn eigen rol bij de totstandkoming van dit museum als de scbep· 
per van een Gesamtkunstwerk en konsekwent signeert bij bet ge
bouw: op een gouden boekje. 


