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l\rchitectuur op de Wereldtentoonstelling in Brussel 
1958 

L. Interieur van het Russische paviljoen met Spoetniks . 

~. Het Russische paviljoen . 

l. Het Amerikaanse paviljoen . 

l. De toren van de Eternitfabrieken . 

I. Het Franse paviljoen. 

•. Het Atomium. 

Het paviljoen van de Burgerlijke Bouwkunde in Belgie . 



Het Philipspaviljoen op de EXPO 1958 in Brussel 

Een van de opmerkelijkste gebouwen van de Wereldtentoonstelling van 1958 in 
Brussel was het Philipspaviljoen, waaraan de namen verbonden zijn van Le 
Corbusier, Varese en Xenakis. 

Liever dan een uitstalling van haar producten te presenteren koos Philips 
ervoor om zichzelf, naar een idee van General Art Director L.C. Kalff, te 
manifesteren met een kunstwerk, waarin het streven naar vooruitgang en 
technische innovatie op een artistieke manier naar voren werden gebracht. 
Dat kunstwerk, een klank- en lichtspel moest tot stand worden gebtacht met de 
nieuwste technische middelen die bij Philips waren ontwikkeld op het gebied 
van verlichting, stereogeluid en electronische klankopwekking. 
Model stonden de klank- en lichtspelen zoals die op de kastelen aan de Loire 
in Frankrijk werden vertoond, maar vooral ook het interieur van de kapel in 
Ronchamp van Le Corbusier, waar Kalff erg van onder de indruk was. 
Na het ondergaan van het programma zou het publiek op weg naar de uitgang 
de uitgebreide apparatuur passeren waarmee het "wonder" tot stand was 
gebracht. 

Om te benadrukken dat Philips zich als multinational presenteerde dacht Kalff 
voor de realisatie van het paviljoen in eerste instantie aan een aantal moderne 
kunstenaars met verschillende nationaliteiten die in die tijd het meest bekend 
waren, te weten Gerrit Rietveld voor de architectuur, Le Corbusier voor het 
interieur, Benjamin Britten voor de muziek en Zadkine voor het maken van een 
beeldhouwwerk. 

Toen hij echter met zijn idee naar Le Corbusier ging, die in die tijd op het 
hoogtepunt van zijn roem als architect was, stelde deze als voorwaarde voor 
zijn deelname dat hij zelf zijn medewerkers mocht kiezen omdat hij de 
voorkeur gaf aan kunstenaars die meer verwant waren aan zijn eigen artistieke 
opvattingen. Het uiteindelijke resultaat zou zo meer een eenheid worden, een 
synthase van architectuur, beeldende kunst en geluid, die het best te typeren 
valt met de term "Gesamtkunstwerk". 

Bij Philips stemde men toe en Le Corbusier koos zijn medewerker Yannis 
Xenakis voor de architectuur van het paviljoen, Edgar Varese voor het 
muzikale deel terwijl hijzelf een programma met kleur- en beeldprojecties 
ontwierp. 

Zoals de meeste paviljoens op de W ereldtentoonstelling is ook dit paviljoen na 
afioop gesloopt. In deze tentoonstelling wordt geprobeerd te reconstrueren hoe 
dit Philipspaviljoen en het Poeme Electronique dat erin werd afgespeeld 
hadden moeten functioneren. 



Het Philipspaviljoen: het architektonisch ontwerp 

De Griek Yannis Xenakis is tegenwoordig vooral bekend als een van de meest 
vooraanstaande hedendaagse componisten. Minder bekend is dat hij in de 
vijftiger jaren medewerker was van de franse architect Le Corbusier, op wiens 
bureau hij was terechtgekomen als ingenieur na zijn vlucht uit het fascistische 
Griekenland. 

Het Philipspaviljoen was het eerste project waar Xenakis geheel zelfstandig aan 
werkte. Hij ontwierp een compositie van zelfdragende regelvlakken die als 
constructie ook voor huidige begrippen nog zeer gedurfd te noemen is. Het 
ingenieursbureau Eiffel uit Parijs slaagde er echter niet in die te realiseren. In 
plaats daarvan stelden ze een volumineuze dubbelwandige constructie voor 
met portalen uit vakwerkliggers. 

Kalff bleef het idee van Xenakis echter steunen en vroeg een aantal andere 
bureaux voorstellen in te dienen. 

Het was het voorstel van Ir. H.C. Duyster van de Strabed uit Brussel dat 
uiteindelijk werd uitgevoerd: een 5 centimeter dunne zelfdragende constructie 
uit hyperbolisch parabolo1de vlakken, opgebouwd uit geprefabriceerde 
betonnen elementen die een voorspanning kregen. In tegenstelling tot de 
andere bureaux kwam Duyster niet door berekening tot zijn voorstel maar door 
uitgebreid modelonderzoek in de laboratoria van TNO. 

De plattegrond van het paviljoen had de vorm van een maag, waar het publiek 
binnenstroomde, het acht minuten durende programmma onderging en weer 
naar buiten geleid we rd. 

Ondanks het feit dat het paviljoen ook meestal aan Le Corbusier werd 
toegeschreven valt eenvoudig te constateren de wiskundige vormen ervan 
hypars - uit dezelfde gedachtenwereld voortkomen als die ten grondslag ligt 
aan de structuren van Xenakis' muziek, en dan met name de patronen van de 
glissandi in Metastaseis uit 1954. De bijzondere manier waarop de perfecte 
wiskundige vormen van de hypars samenvallen met de constructieve 
eigenschappen van het paviljoen is typerend voor het werk van Xenakis en 
geeft er een enorme spanning aan. Die spanning zat ook letterlijk in het 
paviljoen: op de 1voorspankabels stand zo'n kracht dat het niet mogelijk was ze 
rustig te demonteren. Om het paviljoen na de Wereldtentoonstelling te sloper.i 
was het nodig om het met dynamiet op te blazen. 

Concrete PH 

Xenakis maakte ook nog een kart muziekstuk voor de pauze van het Poeme 
Electronique, getiteld "Concrete PH". Door het paviljoen had het geluid van 
smeulende houtskool moeten bewegen, een gepiep en geknetter opgenomen in 
de studio's van Philips in Parijs. 
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De eerste schetsen voor het Philipspaviljoen van 
Le Corbusier 

l. Schets van de plattegrond van het paviljoen met 
duidelijk le onderscheiden maagvorm. 

2. 3. 4 . 5 . 6 . Schetsen. 
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4. 

Het eerste ontw.erp van Xenakis 

1. Geometrie van het eerste ontwerp. 

2. Perspectieftekening van het eerste ontwerp. 

3. 4. De eerste makette van Xenakis. 
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' flet tweede ontwerp van Xenakis 

't. 2. 3. 4. De tweede makette van Xenakis. 
' 
3. Geometrie van het tweede ontwerp. 
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4. 

)e constructie van het Philipspaviljoen 

'. . Proefopstelling van het eerste model met 
neetapparatuur. 

' Voorspannen van net triplexmodel. 

I. Alternatief voorstel voor de constructie door Geerdink 
,\ annemersbedrijf. 

L Alternatief voorstel voor de constructie door het 
ngenieursbureau voor de Bouwnijverheid. 
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Het definitieve C:mtwerp 

1. Tekening met de plaatsing van de openingen in de 
besturingsruimten, plattegronden van de 
besturingsruimten en details van de plaatsing van de 
ramen. 

2. Definitieve geometrie van het paviljoen. 

3. Schets van het paviljoen door Le Corbusier met op de 
achtercjrond het Tunesische paviljoen. 
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3. 

)e definitieve makette 

l. Tak, Xenakis en Le Corbusier bij de definitieve makette 
ran het paviljoen met luidsprekers aan de buitenkant zoals 
lie was opgesteld in de studio in Eindhoven . 

~- De makette met de Routes du Son aangegeven aan de 
)Ui\enkant. De uiteindelijke plaatsing van de luidsprekers 
rerschilde hier nogal van : alle luidsprekers werden aan d e 
)innenkant van het paviljoen aangebracht waarbij ze 
reelal de ribben van de constructie volgden. De 
)asluidsprekers werden op voorstel van Xenakis apart 
)pgesteld. op de begane grand achier een ballustrade . 

3. De definitieve makette van het paviljoen gezien van d e 
<ant van de ingangszijde met rechts de besturingsruimten . 





7. 

8. 

Het paviljoen in aanbouw 

1. Het uitzetten van de mallen voor de prefabricage van 
de elementen voor de wanden van het paviljoen in een 
loods van de N. V. Strabed. 

2. 3 . Het gieten van de elementen. 

4. De hulpconstructie voor de bouw van het paviljoen . 

5. Het aanbrengen van de elementen. 

6 . Het aanbrengen van de voorspankabels . 

7. De genummerde platen op de hulpconstructie (geen 
element was gelijk aan een antler!) 

8. Dezelfde elementen van buiten met de naden 
dichtgesmeerd en de kabels gespannen, maar v66r het 
aanbrengen van de zilverkleurige verflaag . 





6. 

Het paviljoen in aanbouw 

1. Het paviljoen in aanbouw met op de achtergrond het 
Franse paviljoen . • 

2. 3 . Het paviljoen in aanbouw. 

4. Interieur van het paviljoen met de luidsprekers en de 
astbestlaag gedeeltelijk aangebracht. 

5. 6. Interieur van het paviljoen v66r het aanbrengen yan 
de asbestlaag . 

/ 
/ 
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Het paviljoen gereed 

'· . ......... . 

~ . 
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1. 2 . Het paviljoen gereed . 

3. 4 . 5. 6 . 7. Detailopnamen van het paviljoen. 

8. Kalff, Le Corbusier en Varese voor het paviljoen . 

.. 



Le Poeme Electronique: het programma van Le Corbusier 

Le Corbusier bemoeide zich weinig met de architectuur van het 
Philipspaviljoen om zich vooral te kunnen concentreren op het programma met 
kleur- en beeldprojecties dat binnen werd afgespeeld. Hij vatte dat programma 
op als een immens bewegend schilderij. 
Hoe Le Corbusier zich het Poeme Electronique had voorgesteld is goed te 
achterhalen uit de diverse scenario's - minutages - die hij ervoor maakte, 
waarin vaak van seconde tot seconde is aangegeven wat er moest gebeuren, 
soms met met de hand ingekleurde verlichtingsschema's. 

Op twee wanden tegenover elkaar liet hij (meestal) stilstaande zwart-wit 
filmbeelden projecteren die elkaar in hoog tempo opvolgden: afbeeldingen van 
skeletten, afgodsbeelden uit verschillende culturen, beelden uit 
concentratiekampen, beelden van moderne technologie, atoompaddestoelen, 
opnamen van zijn eigen architectonische ontwerpen etcetera . .. 

Om het hoofdbeeld heen werden regelmatig in drie vakjes, de "tritrous", 
beelden geprojecteerd die eerder of later in het groot te zien waren geweest en 
die een spanning met dat constante beeld opriepen. Het programma viel uiteen 
in twee helften, ieder van vier minuten. De eerste helft had uit vier delen 
moeten bestaan die de evolutie van de mensheid en de geschiedenis van de 
moderne beschaving lieten zien terwijl de tweede helft, verdeeld in drie delen 
van de moderne tijd toonde, waarbij op het einde door een opvolging van 
beelden (architectuur en baby's) een opening naar de toekomst werd 
gesuggereerd. 
Het Poeme Electronique vormde in zijn totaal een "Musee lmaginatif Ideal", 
zoals Jean Petit opmerkte. De strekking ervan had Le Corbusier eigelijk al in 
1925 geformuleerd in l' Art Decoratif d' Aujourd'hui, en clan speciaal in het 
hoofdstuk "Le respect des oeuvres d'art". 

De kleurenprojecties ondersteunden de structuur van de film, op een 
vergelijkbare manier als de kleuren dat in de schilderijen van Le Corbusier 
doen, niaar ze deden meer dan dat. Al in de twintiger jaren had Le Corbusier 
zich ge!nteresseerd voor de psychologische werkingen van vormen en kleuren 
van een schilderij op de beschouwer, maar door het beperkte formaat ervan 
moesten die effecten noodgedwongen beperkt blijven. 
Met de mogelijkheden die Philips hem in 1958 hood om het paviljoen in zijn 
geheel in steeds wisselende kleuren te verlichten, kreeg hij de mogelijkheid om 
het publiek te overspoelen met kleurenbaden en zo "psycho-fysiologische 
sensaties" op te roepen. 
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:et eerste scenario voor het Poeme Electronique van 
e Corbusier 

Voorpagina van het eerste scenario. 

Aantal ideeen voor de patronen van de 
leurenprojecties. 

. Pagina met series schetsen voor sekwenties 
rojectiebeelden waarin door beeldrijm een soort 
lgemene wetten gesuggereerd warden. 

. Series schetsen voor beeldsekwenties waarin het 
rincipe van de evolutie gesuggereerd word! . 

. 6 . Pagina's met ideeen die in het tweede deel van het 
oeme Electronique een belangrijke rol spelen: moderne 
ichnologie, de wereld van de stomme film . 

. De zeven "rasters" van het Poeme Electronique: licht, 
leur, geluid, ritme, volume, oppervlakte en 
ppervlaktebehandeling . 

. Pagina met punten over de uitvoering, de technische 
ssistentie en het bronnenmateriaal. 
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De ontwikkeling van het scenario 

I 

11. Scenario van 27 oktober 1957 waaruit val! op le maken 
dat Le Corbusier het Poeme Electronique opvatte als een 
cyclus van 480 seconden in zeven delen die steeds 
opnieuw doorlopen werd . Die delen waren 
achtereenvolgens: 
l. "Genese", (Genesis); 
2 . "D'argile et d'esprit", (Materie en geest); 
3. "Des profondeurs a l'aube", (Van duisternis tot 
dageraad)"; 
4 . "Des dieux faits d'hommes", (Goden gemaakt door 
mensen); 
5. "Ainsi forgent les ans", (Zo vormt de tijd de 
beschaving); 
6. "Harmonie"; 
7. "Et pour donner a tous", (Aan allen te geven) . 

Op de helft van de voorstelling, na precies 240 seconden, 
moest er een paar seconde stilte zijn waarin de zaal helder 
wit verlicht werd. De buitenste cirkel geeft de kleuren van 
de ambiances aan, die daarbinnen de onderdelen van de 
film en die daar weer binnen de "tritrous", de drie 
beeldjes die om het hoofdbeeld heen werden 

I geprojecteerd . 
I 

12. 3 . Beelden van het archief van Le Corbusier voor het 
Poeme Electronique. 

4 .5. Eerste redactie van de minutage voor het Poeme 
Electronique, in het bezit van de Fondation Le Corbusier 
in Parijs . ' 
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4. 

5. 

Het definitieve scenario 

L Het definitieve scenaiio van het Poeme Electronique, 
~oor Le Corbusier Minutage Definitif van twee maart 1958 
genoemd, bestaat uit een aantal bladzijden waarop altijd 
.:tan de linkerkant een ingekleurde tekening van een · 
l<leurenprojectie is te zien en rechts een aantal kolommen 
waarin precies per seconde staat aangegeven wat er moet 
';Jebeuren met de volumes (een vrouwenfiguur en een 
inatematisch object), de hoofdprojectieschermen (de 
~crans), de tritrous (de drie beeldjes daaromheen) en het 
;iesproken woord pf de muziek. (het gesproken woord is 
>verigens niet gebruikt tijdens de Expo) 

~. '.=!. 4 . S. EAn aantal nanina's uit het dAfiniti<>u"' "'"'"'"""";~ 
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Beelden uit het Poeme Electronique 

1. Stierengevecht. 

2. Hand van het skelet van de Cro Magnonmens, met in 
een van de tritrous hetzelfde beeld. 

3. Afrikaans beeld. 

~- Masker . 

3. Afrikaanse vrouw. 

3. Christus. 

7. Atoompaddestoel. 

3. Baby 
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Le Corbusier als schilder en beeldhouwer 

1. Le Corbusier Taureau 12, 1956. 

2. Le Corbusier, sculptuur. 

3. Le Corbusier, plastiek nummer 19: Stilleven, 1957. 

4. Le Corbusier, Icone 1956. 
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2. 

"De bioscopen, de boelcen, "le sais tout", "Science et Vie" hebben door hun 
documentalie een hele poezie van vroeger vervangen. Het mysterie van de 
natuur paklcen we wetenschappelijk aan en zonder ons ook maar enigszins uit le 
putten, zal het zich altijd meer verdiepen dan wij vorderen. Oat wordt onze 
folklore . Het esoterische symbool bestaat voor de hedendaagse ingewijden, in de 
bronnen die krachten voorstellen, in de formulas die problemen oplossen. Op 
onze onderzoelcingen, op onze vragen antwoorden de duizend uitlcomsten van de 
wetenschap . 
Maar aan de andere leant voorziet de wetenschap ons van de meest nauwkeurige 
uitrusling die ooit gedroomd is in alle eeuwen die de crealie van de wereld 
duurden . We kunnen alias bezitten , onze behoeften vervullen met alle denkbare 
bedienden: ons gemak is verzekerd . In werkelijkheid is onze bevrediging er niet 
groter op geworden, als de geest niet gevoed is en als het hart niet vervuld is . 
Bevrijd van de kosmische zorg waarmee de boeken ons vervullen, bereilcen we 
de pure zones van het kunstwerlc, het kunstwerk dat niets anders is dan een 
stelsel elliciente betrekkingen tussen scholckende elementen, die sensalies 
oproepen. Elegante betrekkingen, ruwe betrekkingen, krachtige betrekkingen, 
belangrijke gebeurtenissen met een intellectuele kwaliteit die voor ieder net zo 
onmisbaar zijn als het dagelijks brood. Deze bevrijding van folklore zal een 
leegte om ons heen doen ontstaan, een leegte die zal zorgen voor een stilte die 
zo geschikt is voor innerlijk werlc . Het kunstwerlc zal er zijn juiste sleer in 
vinden . Om die sfeer niet le doorbrelcen, zal men getuigen van het respect dat 
men verschuldigd is aan het kunstwerk . 

En is het niet bij uitstek de architectuur, waarvan het doe! is om verhoudingen le 
scheppen, die die sleer zal realiseren? 

Het kunstwerk wordt geconcentreerder . 
Wij voelen ons gereed voor het ontzag van kunstwerken ." 

(Le Corbusier: Le respect des oeuvres d'art, uit : L'Art Decoratil d 'Aujourd'hui, 
1925) 

3. 

4. 

5. 

16o FO UN DA T I ONS OF MO D E R N ART 
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7. 

Puristische bronnen van het Poeme Electronique 

6. Diagrammen uit de "Traite des Passions" van Rene 
Descartes als afgebeeld in "Foundations of Modem Art". 

7. Pagina uit "Foundations of Modem Art": 
"Conventionele onderwerpen als weergegeven door vijf 
willekeurige pagina's van het werk van vijftig Franse 
dichters van 1807 tot heden". 

5. Radio. Uit: "Foundations of Modem Art". 

4. Radio in Gotische stijl. Het muziekboek is de 
luidspreker. Uit: Ozenfant, "Foudantions of Modem Art". 

2. "Er zijn goede musea, en slechte. Verder zijn er die 
een warboel zijn van goed en slecht. Maar het museum is 
gewijd aan iets dat het oordeel om de tuin leidt." 
Le Corbusier in L'Art Decoratif d'Ajourd'hui, 1925. 

1. Man met aap: illustratie uit Ozenfants "Foundations of 
Modem Art" die het principe van evolutie suggereert. In 
het begin van het Poeme volgt een sekwentie met oude 
wijze mannen op een sekwentie met apen. 

3. Glas- en aardewerk - de "objets-types" van het 
Purisme-uitgeevolueerde gebruiksvoorwerpen uit "L' Art 
Decoratif d' Ajourd'hui". 
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Materie en Geest 

1. Le Corbusier, "Levitation", 1929, detail. 

2. Afgietsel van de Phoenix van Pevsner zoals opgesteld 
voor de fabrieken van General Motors in Detroit. 
Oorspronkelijk _was het de bedoeling een afgietsel van dit 
beeld bij de ingang van het paviljoen te plaatsen waar nu 
het geometrisch object stond. 

3. Geometrisch object ontworpen door Le Corbusier bij 
de ingang van het paviljoen. Dezelfde figuur - maar dan 
zonder letters - hangt in een van de toppen van het 
paviljoen. 

4. "La mariee mise a nu par ces celibataires, meme" van 
Marcel Duchamp waarin dezelfde elementen voorkomen 
als in het Poeme Electronique. 

5. Schema van het paviljoen met projectoren, verlichting, 
sterrenhemel, geometrisch object en vrouwelijk naakt. 
Duidelijk is te zien dat de in- en uitgang van het paviljoen 
zijn verwisseld zodat het publiek de maag in omgekeerde 
richting doorstroomt. 

6. Werktekening voor de geometrische objecten door 
Xenakis. 



1. "Tout s'accomplira subitement: 
une civilisation nouvelle . . . 
"Homme retablis autour de toi, 
Jes conditions de nature . . . 
"Dans ton corps et clans ton ii.me 
soleil, espace, verdure ... 
"Constuis Jes Routes d'Europe, 
Jes routes du monde 
pour rendre la terre accessible, productive et 
maternelle! ... 
"Et reconnais cette main ouverte, 
la main ouverte dressee comme un signe de 
reconciliation 
ouverte pour recevoir 
"ouverte pour donner 
Univers mathematique 
"Sans bornes 
bornes humaines sans bornes ." 



Le Poeme Electronique: de muziek van Varese 

Voor het muzikale deel van het Poeme Electronique vroeg Le Corbusier de 
medewerking van zijn generatiegenoot Edgar Varese, een van de belangrijkste 
vernieuwers van de muziek van deze eeuw. 

Le Corbusier kende Varese al v.an zijn eerste reis naar New York, waar de 
componist woonde, in 1935. 
Eerder al had hij gevraagd of Varese een muziekstuk wilde schrijven voor de 
inwijding van de kapel in Ronchamp in 1954, maar dat was niet doorgegaan. 

Varese woonde meer dan een half jaar in Eindhoven, in een huisje aan de 
Gagelstraat, om in de laboratoria van Philips zijn eerste electronische 
compositie te realiseren. Analoog aan Le Corbusiers scenario, waarin 
stilstaande beelden na elkaar geprojecteerd werden, liet Varese in de muziek 
steeds verschillende muziek- en klankfragmenten, reele zowel als electronisch 
opgewekte geluiden, op elkaar volgen zonder echter een melodie of een 
traditionele compositievorm op te bouwen. 
De klankfragmenten kregen alleen een spanning ten opzichte van elkaar en tot 
de geprojecteerde beelden, zeals kleurvakken in een abstract schilderij. 
De muziek was echter niet zozeer de begeleiding van het programma van Le 
Corbusier maar kwam voor het grootste gedeelte onafhankelijk daarvan tot 
stand; slechts op een paar punten moesten de muziek en de beelden elkaar 
versterken op een manier zeals we die van traditionele filmmuziek kennen. 

Op enkele punten had de muziek even stil moeten houden. Dat waren de 
momenten dat Le Corbusier het publiek had zullen toespreken met poetische 
teksten. 1) 

In het paviljoen werd de muziek door middel van 350 luidsprekers verspreid. 
Met een ingewikkelde besturingsinstallatie, die bestond ~it een aantal 
telefooncentrales, kon men het geluid langs de grillige wanden laten bewegen 
langs de zogenaamde "Routes du son" zodat Vareses compositie een 
belangrijke rol speelde in de ruimtelijke sensaties van het Poeme Electronique. 

Bij Philips was men niet gelukkig met de muziek van Varese, vooral omdat men 
bang was dat die door het grate publiek niet begrepen zou warden. 

Dat was waarschijnlijk ook de reden dat de in het Frans uitgesproken teksten 
van Le Corbusier in het paviljoen niet te horen zijn geweest. 
Le Corbusier steunde Varese, maar tech werd in het geheim opdracht gegeven 
aan een andere franse componist, Henri Tomasi, om een schaduwcompositie te 
maken voor een gewoon orkest en een koor, die ook Poeme Electronique werd 
genoemd. 
In het paviljoen is dat stuk echter niet uitgevoerd. 





2. 

Varese acm het werk in de studio in Eindhoven 

1. Varese met Ir . W .A . Tak in de studio van Philips in 
Eindhoven die speciaal voor hen was ingericht. 

2. Le Corbusier en Varese in de studio in Eindhoven op 
het moment dat Varese Le Corbusier meedeelt dat het hem 
niet is gelukt een stilte op het midden van het Poeme le 
realiser en. 

3. Partituurschets van Varese voor het slot voor het Poeme 
Electronique. Varese maakte geen gebruik van een 
complete partituur maar uitsluitend van dit soort schetsen . 
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LES ROUTES DU SON 

Route I horizontale 
11 vient de 1--A 

Ill B- •E - A 
IV U .. C 
0 s --o-c 

Vel VI par le plan conique 
VII B--U 

VIII C- J 
IX A I 

De uitvoering van het Poeme Electronique 

1. De bedieningsruimte van het Poeme Electronique met 
twee stel bandrecorders voor perfotape. Een recorder 
werd per voorstelling gebruikt voor het geluid, de andere 
voor de sturing van het geluid langs de verschillende 
groepen luidsprekers van de Routes du Son en voor de 
sturing van het licht. Per voorstelling werd een stel 
bandrecorders gebruikt. 

2 . -De bedieningslessenaar van het Poeme Electronique 
';;... :...• J;~\,~ rla "'""rl mat r;,m<>n w.:i.:irrloor het nubliek de 
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9. 

De kleur- en beeldprojecties 

1. Technici aan het werk met een van de grote 
projectoren die het paviljoen in banen moesten verlichten. 
De dia's zijn goad zichtbaar in de draaischijf. 

2. De helft van de filmprojectoren nodig voor het Poeme 
Electronique: twee 35 mm projectoren (Mm reserve) voor 
hat hoofdbeeld en een 16 mm projector op de voorgrond 
voor de "tritrous". De filmprojectoren voor de andere kant 
van het paviljoen waren aan de overkant opgesteld in een 
hokje achter de ballustrade. 

3. De verlichting : spots, projectoren, kwiklampen en 
diverse gekleurde TL-buizen. 

4. 5. Twee grote dia's naar ontwerp van Le Corbusier die 
oorspronkelijk bedoeld waren voor de verlichting van het 
paviljoen waarschijnlijk moesten ze draaien in de 
projector. 

6. 7. 8. Kleurendia's gemaakt door Johan Jansen zoals 
gebruikt in de definitieve uitvoering van hat Poeme 
Electronique. 

9. Een voorbeeld van een "ambiance" in kleur, met 
bovenin het geometrisch object verlicht. 

• 



Een geniale mis! ukking 

De uiteindelijke uitvoering van het Poeme Electronique was weliswaar een 
groat succes bij het publiek, dat het op de W ereldtentoonstelling met 
miljoenen bezocht, maar eigenlijk een mislukking vanwege de vele 
voornamelijk technische problemen waarmee men te kampen had. 
De kleurenprojecties van Le Corbusier werden drastisch veranderd zodat de 
hele structuur ervan verloren ging, en bovendien waren ze veel zwakker dan 
bedoeld omdat anders de filmbeelden niet te zien waren geweest. Het 
belangrijkst was echter het ontbreken van een apparaat, de interlockmachine, 
dat de vier filmprojectoren, de verlichting, de twee bandrecord~rs en de 
sturing van de "Routes du Son" synchroon liet lopen. De uitvoering van het 
Poeme was dan ook een chaos, en is eigenlijk nooit geweest - hoogstens bij 

· toeval - wat het had moeten zijn: een Gesamtkunstwerk van architectuur, 
beeldende kunst en muziek. 

Merkwaardig genoeg lijkt deze mislukking toch iets te maken te hebben met de 
esthetische principes die de makers hanteerden: eerst werd de wereld naar 
analogie van de wetenschap in elementen uiteen gelegd - licht, ritme, klank, 
kleur en constructieve eigenschappen - om hem vervolgens weer in elkaar te 
willen zetten naar voorbeeld van de ingenieur. Dat laatste viel niet mee - en 
het resultaat bleef fragmentarisch. Kenmerkend daarbij is dat de mislukking 
_niemand, afgezien van de· makers ooit is opgevallen. 

Het lijkt dan ook gerechtvaardigd om met componist Dick Raaymakers te 
spreken van een "geniale mislukking". 



Le Corbusler 

De Franse - oorspronlcelijlc Zwitserse - architect, 
stedebouwlcundige, schilder en beeldhouwer 
Le Corbusier werd ender zijn eigenlijlce naam 
Charles Edouard Jeanneret geboren in La .Chaux-

. de Fond op 6 olctober 1887. Na uilgebreide 
studiereizen door Europa ging hij in 1917 naar 
Parijs. Daar ontmoelte hij de schilder Ozenfant 
met wie hij samen een nieuwe richting in de 
schilderlcunsl oprichtte: het Purisme, een vervolg 
op het Kubisme. Samen begonnen ze oolc het 
tijdschrift Esprit Nouveau (1920-25) waarin Le 
Corbusier (voor het eersl ender die naam) talloze 
artilcelen schreef die later veelal gebundeld 
uitlcwamen in Vera une architecture, !'Art Decoratif 
d 'Ajourd'hui en Urbanisme. De hierin verwerlcte 
ideeen paste hij meteen in zijn ontwerpen toe, 
bijvoorbeeld in de Citrohan Huizen. 
Le Corbusier verzette zich sterlc tegen de 
traditionele architecluur die veelal voortlcwam uit 
de lraditie van de Beaux Arts opleidingen en hij 
stelde daar het voorbeeld van de ingenieur 
legenover. 
Essentieel in zijn architectuur uil die periode: de 
gladde witte wanden waaraan iedere versiering 
ontbralc, de vrije plattegrond door het ontlcoppelen 
van wanden en draagstructuur, de dalctuin en de 
venslers die vaalc over de lengle van een hele 
gevel liepen. 
Ontwerpen voor giganlische steden en 
herbouwplannen van bestaande steden: Plan voor 
een stad voor drie miljoen inwoners, Algiers, 
Buenos Aires, Montevideo, New Yorlc en Parijs. 
Meubelonlwerpen samen met Charlotte Perriand. 

Na de Tweede Wereldoorlog realiseerde 
Le Corbusier verschillende grole wooneenheden, 
"unites d'habitalion" , in Marseille (1947-52), 
Nantes Reza (1952-57), Berlijn (1957) en Briey-la
Forel (1960) . In Chandigarh, in India bouwde hij 
een compleet nieuwe stad. 
Zijn stijl werd in die jaren steeds expreasiever, iels 
wal zich in zijn schilderlcunsl al sinds ongeveer 
1930 lie! aanlcondigen en vooral lot uiling lcwam in 
de lcapel in Ronchamp (1950-54). 
Ontwilclcelinq van de Modular, een universeel 
maatsysteem op basis van de Gulden Snede. 
Le Corbusier verdronlc op 27 auguslus 1965 bij 
Roquebrune. 

Varese 

Edgard Varese werd geboren op 22 december 
1884 in Parijs. Hij studeerde eerst aan de 
Sorbonne wis- en naluurlcunde en aan de Schola 
Canlorum compositie bij Rouasel en d'lnndy. Later 
volgde hij neg een meeslerlclasse aan he! 
Conservalorium bij Wider . 
In 1908 ging hij naar Berlijn waar hij in contact 
lcwam met ender andere Busoni, Max Reinhardt en 
Hugo von Hoffmanstal. Bijna alle werlcen uil die 
periode zijn verloren gegaan. 
In 1915 vestiqde hij zich in New Yorlc, waar hij 
zich uileindelijlc het meesl leelc thuis le voelen. In 
1919 richtte hij er he! New Symphony Orchestra 
op, in 1921 he! International Composer Guild en 
in 1928 de Pan American Assoc!,.,lion of 
Composers. 
Varese was al vanaf de twinliqer jaren 
qei:nleresseerd in electronische muzielc. Hij ginq 
ervan uil dat de lclanlc de basis is van alle muzilcale 
dimensies en wilde dat de organisalie en 
samenstelling van nieuwe lclanlcen en qeluiden op 
een welenschappelijlce basis berustten. Daarbij 
zetle hij zich al legen een oppervlakltig brullisme. 
Werlcen onder andere: Hyperprism, voor blazers 
en slagwerlcen (1923) , Octandre, voor 1 blazers en 
contrabas (1924), lntegrales, voor lcamerorlcesl en 
slagwerlc (1925), Arcana, voor orlcesl (1927) , 
Ionisation, voor 41 percussieinslrumenlen en twee 
sirenes (1931), Density 21.5, voor solofluit (1936), 
Deserts voor blazers, slagwerlc en electronisch 
geluid (1954), Poeme Electronique, voor tape 
(1957) en Nocturnal, voor sopraan, lcoor en orlcesl 
(1960-61) . Varese is overleden in New Yorlc op 
6 november 1965. 
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Xenakis 

Iannis Xenakis ward qeboren in Braila, Roemenie, 
op 29 mei 1921 of 1922 uit Griekse ouders . 
In Athene kreeq hij eerst een opleidinq tot 
inqenieur aan de Polytechnische School. In 1947 
vluchtte hij vanweqe zijn actieve rol in het verzet 
tegen de fascislen naar Parijs, waar hij bij toeval 
op het bureau van Le Corbusier terecht kwam . Bij 
Le Corbusier werkte hij onder andere aan de 
wooneenheid in Marseille, het ldooster in La 
Tourette, het Philipspaviljoen, het Stadion van 
-Bagdad en leverde hij een bijdrage aan het tweede 
dee! van de Modulor. In de avonduren studeerde 
hij compositie bij Honeqqer, Milhaud en Messiaen. 
Oiepgaande kritiek op de seriele muziek bracht 
hem in 1955 tot zijn "stochastische muziek". 
Adomo's artikel "Vera une musique lormelle" 
(1961) bracht hem ertoe in 1963 "Musiques 
lormelles" le schrijven, waar op zijn beurt Boulez 
op reageerde. 
Het ontwerpen van het Philipspaviljoen heelt qrote 
invloed gehad op zijn latere werk, zoals in het 
Franse paviljoen op de Wereldtentoonstelling in 
Montreal met zijn Polytope, een structuur van licht 
en qeluid, en zijn Diatope, een qrote tent die hij in 
1978 opstelde voor het Centre Pompidou in Parijs 
met ook weer een licht- en qeluidspektakel erin . 
Werken onder andere: Metastasis (1954), 
Pithoprakta (1956). Eonta (1964), Diamorphoses 
(1957), Orient-Occident (1960) en vale andere . 


