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Edito In dit nummer kijken we
naar de sociale component van
hedendaagse theaterarchitectuur.
Maar ook naar het performatieve
element in de hedendaagse architectuur in het algemeen. Hoe zet
een gebouw je denken in beweging? Hoe word ik de performer
van mijn eigen stad?
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Het dubbele verlangen van
het theater Van theater over
evenementenkeet tot disco.
Christophe van Gerrewey
bekijkt de grillige levensloop van
het Parijse Théâtre Palace door een
Barthesiaanse bril. Samen met
Proust gluurt hij vanuit de coulissen naar publiek en podium.
Ondertussen vragen ze zich
alledrie hetzelfde af: maken wij
de (theater)wereld, of doet onze
omgeving dat?

11 Potentie in plaats van polyvalentie Sinds de jaren zeventig
kan een theatertempel niet
polyvalent genoeg zijn. Nu die
bouwwoede geluwd is, kan de
productiemachine eindelijk op
volle toeren draaien.
David Bergé, Jo Huybrechts
en Elke Van Campenhout
peilden bij een aantal veldactoren
naar hun ervaringen op de werf,
en schetsen de impact van een
snel stapelend bakstenenbeleid
op de artistieke praktijk.
22 Historische theaterschetsen
Pieter T’Jonck plaatst architecturale kanttekeningen bij
afbeeldingen van theaters uit
lang vervlogen tijden.

105 FeBRUARI 2007

27 Pleidooi voor een oncreatieve
stad Naar aanleiding van de
benoeming van Rotterdam als
culturele hoofdstad schreef bavo
een pleidooi dat ingaat tegen
het draineren van de creatieve
klasse ten bate van het algemene
stadsbelang. Want is creativiteit
wel het aangewezen instrument
om een ingedommelde wijk weer
wakker te porren?
33, 57, 73 Lexicon Het hedendaagse
architectuurdiscours kijkt
blijkbaar niet op een conceptuele
kwinkslag meer of minder.
Anne Dekerk ging op zoek
naar termen die alle verbeelding
tarten, en zet ze doorheen dit
nummer op een rijtje ter uwer
lering en vermaak.

34 Dispositifs – points de vue # 1
Nadia Lauro vertrekt voor haar
scenografieën vanuit beelden. Etcetera vroeg haar om een selectie
uit haar archief.
35 The Theatre Om het theater
terug in de publieke ruimte te
planten, zette International
Festival het mobiele The Theatre
op poten. Tor Lindstrand
legt uit dat architectuur haar
performatieve potentieel pas ten
volle kan ontplooien, als het geen
voldongen feit meer is.
37 Mist spuiten Een gebouw dat in
een oogwenk in het luchtledige
kan oplossen. Sterker nog, dat bij
gratie van het luchtledige bestaat.
Pieter T’Jonck vertelt over
Blur Building, een curieus staaltje
architectuur dat zich net iets te
graag in wolligheid wentelt.
41 Publieke interventies in hedendaagse grote steden.
Globalisering hoeft niet noodzakelijk parallel te lopen met
branding of vermarkting.
Saskia Sassen toont aan dat een
nieuwe generatie nieuwe mediaartiesten de digitale technologie
inzet als instrument om het
globale te spiegelen aan lokale
interesses. Met illustraties van
Sandra Haselsteiner.

49 Werkt dat, als iedereen bij jou
thuis komt spelen?
Paul Gazzola voerde voor
Tanzwerkstatt een enquête uit bij
de Berlijnse dansgemeenschap,
en bracht hun ruimtelijke noden
in kaart. Het project coming soon
ontsluit de resultaten.

58 Dispositifs – scènes # 1
van Nadia Lauro.
60 Van performancepraktijk naar
ruimtecreatie Bojana Cveji ć
schetst een nieuwe tendens in
het performanceveld: in het zog
van de projecten rond educatie
in dans en performance, is er een
nieuw bewustzijn ontstaan over
de relatie tussen artistieke creatie
en ruimte. In heel wat artistieke
projecten komt de ruimte
centraal te staan: als aanzet tot
denken, delen en verbeelden.
65 Van klei tot kristal Aan de hand
van het voorbeeld van de Warande
peilen Maarten Delbeke en
Wouter Davidts naar de
verschuivingen in de gedachtevorming over de plaats van het
cultuurcentrum in het Vlaamse
stadlandschap.
69 Ondergaan van ruimte
Kristien Van den Brande
geeft een doorkijk in de creatiestrategieën van architect,
schrijver en beeldend kunstenaar
Wim Cuyvers. Een dwaaltocht
langs gekwetste plaatsen in een
anonieme stad waar de private en
de publieke ruimte moeiteloos
stuivertje wisselen.
75 Blanco Christophe van
Gerrewey schreef een fictionele
architectuurkritiek over de
Beursschouwburg. Vrij naar Brett
Easton Ellis.

Cover 3: Dispositifs - misfits (1999- ) | Nadia Lauro

Onder het label Radio Columbus maakt Cultuurcentrum Brugge een muzikale wereldreis langs
tradities van verschillende landen en continenten, die niet eens zo exotisch hoeven te zijn.
We stemmen onze wereldzender dit seizoen nog af op Dirk Van Esbroeck (17/02/2007),
CJ Chenier & The Red Hot Louisiana Band (29/03/2007), Enzo Avitabile & Bottari (21/04/2007)
en Anouar Brahem (11/05/2007).
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Provinciaal Domein Dommelhof
Schouwburg

Zebracinema

26 januari 2007 Lieven Tavernier (org. Zwarte Doos)
27 januari 2007 Jazz Neerpelt (org. Absint)
3 februari 2007 Eénwielerconventie
Compagnie Acides animés
‘Les Flantaisistes’
15 februari 2007 Trio Philip Catherine (org. JazzCase)
17 februari 2007 Imetlaa et NL Mundo (org. Ondersteboven)
23 februari 2007 Anton Walgrave (org. Noorderlicht)
24 februari 2007 Elliott Murphy (org. Zwarte Doos)

30 januari 2007 Perfume: The Story of a Murderer
(Tom Tykwer, F-E-D, 2006, 136’)

6 februari 2007 The Road to Guantanamo
(Michael Winterbottom, UK, 2006, 95’)

13 februari 2007 Thank you for Smoking
(Jason Reitman, USA, 2005, 92’)

20 februari 2007 Transylvania
(Tony Gatlif, F, 2006, 103’)

27 februari 2007 The Queen

een initiatief van de
provincie Limburg

limburg.be/dommelhof
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Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt
tel 011 80 50 00

(Stephen Frears, UK-F-I, 2006, 104’)
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Edito

Elke Van Campenhout, etc.

© David Bergé, uit de reeks: Theatergoers, Vienna
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het theater in de stad, het podium met permeabele
wanden, het kunstencentrum als marktplaats: theaterarchitectuur kiest vandaag niet meer voor knusse exclusiviteit.
Weg met de mondaine theaterbeleving van de hoogopgeleide middenklasser, theater is voor iedereen. Niemand spendeert nog uren aan het uitkiezen van zijn garderobe om in

met andere woorden: het theater is vanonder zijn stolp

een rijkelijk versierde foyer het spel van kijken en bekeken

gekropen. De Duitse filosoof Peter Sloterdijk spreekt in zijn

worden te spelen, of het zou die ene koppige operaganger

magistrale epos ‘Sferen’ over de hedendaagse leefconditie

moeten zijn bij een première in de Munt. Hedendaagse the-

als ‘schuim’. In tegenstelling tot de ‘bellen’, waarin je een

aters hebben elk hun eigen karakter, maar zoeken vooral

individuele wereldvisie kon ontwikkelen, onafhankelijk

naar een manier om de artistieke functies van hun huis te

van storende invloeden, en de ‘globes’ waarin deze visies ge-

koppelen aan de creatie van sociale mobiliteit: het huis is

consolideerd worden tot éénduidige discoursen, duidelijk

niet enkel open voor publiek tijdens de voorstellingsuren,

afgebakend van inmenging van buitenaf, is het schuim een

maar functioneert ook als café of fuifzaal, restaurant,

veel veranderlijker vorm van ‘co-isolement’. Schuim kent

hang-out of workshopplek.

geen vaste afmetingen, en de afzonderlijke ‘bellen’ waaruit
het is opgebouwd, delen dezelfde wanden, bovendien

de sociale functie van het theater is dus lichtelijk

lossen bellen op, en worden er andere aangemaakt volgens

herschreven. Het theater was altijd al een plek van ontmoe-

een compleet anarchistisch samenspel van invloeden. In

ting, en theatergebouwen waren er op gericht deze ontmoe-

de ‘schuimconditie’ is het misschien inderdaad tijd om de

ting zo duidelijk mogelijk te reguleren en te choreograferen.

zeepbel van het theater te verlaten, en te gaan kijken op

In glamoureuzere tijden begon de voorstelling al lang voor

welke manier deze theaterbel communiceert met de omlig-

je de werkelijke theaterruimte binnenstapte, in een flam-

gende ruimtes.

boyant steekspel van sociale etiquette en gekruiste blikken.
Maar dit theater concentreerde zich wel, ruimtelijk, rond

dit is een onderzoek dat Etcetera in dit nummer pro-

de zaal waar de uiteindelijke voorstelling zou plaatsvinden.

beert te voeren: hoe communiceert het theater, de perfor-

Vandaag nodigt de theaterruimte uit tot een heel ander

mance, de choreografie met een buitenwereld? Hoe wordt

gebruik. Van de klassieke foyer is in de meeste theaters niet

die buitenwereld gereflecteerd in het theater? Maar ook,

veel meer over. De antechambre van het theater is verdwenen

hoe theatraal is die buitenwereld zelf? Ook in dit nummer

als sluis tussen het straatleven en het ‘werkelijke’ theater.

hebben we die tweedeling letterlijk genomen. Naast een

Meestal is ze vervangen door de veel wereldsere plek van het

onderzoek naar hedendaagse theaterarchitectuur in Brus-

café of de cafetaria. Hier wordt in de meeste gevallen geen

sel en Vlaanderen, staat ook een ‘Pleidooi voor de oncrea-

verschil meer gemaakt tussen de theaterganger en de toeval-

tieve stad’, of een analyse van de virtuele ruimte. Naast een

lige tooghanger. En er wordt hard gewerkt om de laatste

Berlijnse enquête naar de ‘ideale tuimte van de kunstenaar’,

restjes ‘exclusiviteit’ van de theatrale beleving af te schrapen.

staat een tekst over de niet-plaatsen in de architectuur: die

In de ‘schuimconditie’ is het misschien tijd om de zeepbel
van het theater te verlaten, en te gaan kijken op welke
manier deze theaterbel communiceert met de

om het in vraag stellen van deze grenzen, om het constante
bewustzijn van de manier waarop je je wereld inricht of laat
inrichten, over de grenzen die je stelt of gesteld wilt zien.
Het is een extreem architectuurprogramma dat elke vorm
van exclusiviteit onmogelijk maakt, en voortdurend perforplekken die uitnodigen tot subversief gedrag, tot het in

mant blijft: aan de bewoners wordt een constante alertheid

vraag stellen van de dagelijkse orde. We kijken naar de pro-

gevraagd voor hun omgeving, een bewustzijn van ruimte

blematische invulling van het begrip ‘polyvalente ruimte’ in

en circulatie, van hun mobiliteit en verantwoordelijkheid.

artistieke creatie, en naar het al even dogmatische adagio van

Een dergelijke utopie is even onmenselijk als theatraal.

de ‘creatieve stad’. Of met andere woorden, we gaan op zoek

Het maakt elk van zijn bewoners tot de performer van zijn

naar de manier waarop ruimte, en de compositie van ruimte,

eigen leven. De constructies waren ook, hoog in de lucht

onze handelingen choreografeert en performatief maakt.

en opgetrokken uit glas, poppenkasten, theaters van het
leven. Alleen werden er geen toeschouwers voorzien aan de

volgens filosoof Brian Massumi is dit de definitie

buitenkant. New Babylon torende heel alleen uit boven het

van wat een ruimte ‘virtueel’ maakt: het feit dat ze gaat

allesverbindende verkeersnetwerk.

leven vanuit de beweging van de gebruikers. Hedendaagse
architectuur is voor hem niet af, of definitief, en niet

in deze Etcetera staat de ‘performatieve ruimte’

meer dan een intuïtieve stolling van een proces in volle

centraal: architectuur die je in beweging brengt. Die je

beweging. Het is deze beweging die in het gebruik van het

leven choreografeert of je artistieke productie bepaalt. We

gebouw wordt doorgezet, en iedere keer weer een andere

zoeken naar het theater dat in beweging is. Letterlijk, zoals

perceptie oplevert van de omgeving waarin je je bevindt. De

in het The Theatre-project van Tor Lindstrand. Of, en daarin

virtualiteit van de ruimte zit dus verborgen in de beweging

is het theater dan toch nog niks veranderd, in het diepst van

van de gebruiker, die een constante toeschouwer is van zijn

je gedachten.

omgeving. Het is een ruimte die iedere keer weer een andere
beleving mogelijk maakt.
een project dat op het vlak van ‘beweeglijkheid’
nog steeds bijzonder radicaal lijkt is het ‘New Babylon’project van siuationist Constant (zie ook glossarium): een
collectieve leefwereld, met verplaatsbare wanden, die aan
constante verandering onderhevig is: elke muur wordt
gedeeld met de andere burgers, en is niet meer dan een
provisoire begrenzing die elk moment kan worden doorbroken. In een dergelijke leefwereld draait het hele bestaan
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Hoe zit het met het voorspel in het theater? Hoe verleidelijk is de architectuur?
En wat met de Proustiaanse theaterbeleving nu er geen sprake meer is van het
sociale schouwspel van de ‘noblesse’? Christophe Van Gerrewey etaleert het spel
van kijken en bekeken worden, in een persoonlijk traject van de nimfen van de
bourgeoisie, tot de eis naar polyvalentie in de theaterzaal vandaag.

Het dubbele verlangen van het theater
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Het dubbele verlangen van het theater
In een kleine veronachtzaamde tekst uit 1978

Il n’y a plus de duchesses Als architectuur

schrijft Roland Barthes, twee jaar voor zijn

zichzelf terugtrekt en een anonieme omge-

dood, over de verbouwing van een Parijs thea-

ving aanbiedt, een polyvalent gebruik dat op

ter: Au ‘Palace’ ce soir.1

zichzelf niets betekent of zegt, dan ontstaat er

Het gaat om een klassiek theater dat in 1923

een oninteressant probleem. Als architectuur

wordt geopend in de Faubourg Montmartre, en

daarentegen een dwingende werkelijkheid

dat na talloze metamorfoses eind jaren zeven-

oplegt en zichzelf als een al te interessant

tig door architect Patrick Berger wordt omge-

totaaldecor tentoonspreidt, zonder dat die

vormd tot een evenementenhal, een dancing,

strikte vorm ontstaat in sociale of externe

waar al snel de hele Parijse beau monde een

gegevens, dan kunnen de lichamen die er een

pleisterplaats vindt. Karl Lagerfeld organiseert

plaats in krijgen, op hun beurt maar beter

er een modeshow, Mick Jagger komt er dansen,

vertrekken. ‘Je suis dans un lieu qui se suffit à

Andy Warhol zoekt er protegés en Roland

lui-même,’ schrijft Barthes, maar daar begint

Barthes komt er – de Griekse wortels van het

het probleem pas. Want wat betekent het voor

woord ‘theater’ indachtig – om te kijken.

de bezoekers als de plaats ‘genoeg heeft aan

‘J’avoue,’ schrijft Barthes, ‘être incapable de

zichzelf ’? Wat blijft er dan voor hen over?

m’intéresser à la beauté d’un lieu, s’il n’y a pas

In het geval van theaterarchitectuur wordt die

des gens dedans; et réciproquement, pour dé-

vraag als het ware ontdubbeld: het inrichten

couvrir l’intérêt d’un visage, d’une silhouette,

en vormgeven van de wereld wordt het thema

d’un vêtement, pour en savourer la rencontre,

van een publieke ruimte die op zichzelf ook

j’ai besoin que le lieu de cette découverte ait,

een vormgeving behoeft. Welke ruimtes zijn

lui aussi, son intérêt et sa saveur. Je retrouve

het, waarin het kijken naar en het bekeken

le vieux pouvoir de la véritable architecture,

worden door de andere aanwezigen – een zaak

qui est conjointement d’embellir les corps qui

van de ‘echte’ mensen – verzoend wordt met

marchent, qui dansent, et d’animer les espaces

het kijken naar het gebeuren op de scène en

et les édifices.’ Barthes raakt zo, in een van zijn

dus naar de acteurs, de dansers, de performers,

weinige teksten over architectuur, al meteen

enzovoort?

aan een onoplosbaar probleem dat elk denken

Het is zeker niet de eerste keer in zijn

over moderne architectuur beheerst: het

leven: Barthes gaat, in de laatste alinea van

fragiele evenwicht tussen de bepaaldheid van

zijn tekst, te rade bij Marcel Proust en diens

het gebouw en de inbreng van de gebruiker van

hoofdwerk A la recherche du temps perdu.

het gebouw. Maken wij de wereld of doet onze

‘Proust aurait-il aimé? Je ne sais: il n’y a plus

omgeving dat in onze plaats?

de duchesses.’ Zonder te citeren, zuiver op de
kracht van het geheugen, haalt Barthes een
‘fictie van de cultuur’ naar boven: de passage

Ik geef toe niet in staat te zijn
om me voor de schoonheid van
een plek te interesseren, als er
zich geen mensen in bevinden;
en omgekeerd heb ik er, om
de waarde van een gezicht,

een silhouet, een kledingstuk
te ontdekken, om te kunnen
genieten van de ontmoeting,

nood aan dat de plek van deze
ontdekking, op haar beurt zelf
interessant en smaakvol is. Ik
vind de oude macht van de

waarachtige architectuur terug,
die er in bestaat tegelijkertijd
lichamen die wandelen, die

dansen, mooi te maken, en de

ruimtes en de gebouwen een ziel
te geven.

Z ou Proust hier van gehouden
hebben? Ik weet het niet: er
zijn geen gravinnen meer.
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Z e bogen zich naar hen over, boden

een zoetigheidje aan; soms ontslaat het

water zich heel even voor een nieuwe

nereïde, die zojuist, verlaat en met

verwarde glimlach, aan het diep van de
schemer was ontsproten; dan, als over

het bedrijf het doek neerging en het

melodieuze gerucht van de aarde dat

hen naar de oppervlakte had gelokt

niet meer viel te vernemen, verdwenen

de veelsoortige gezusters, allen tegelijk,

met een duik in de nacht.

Ik begreep best dat wat zij deden
maar een spel was, en dat zij,

preluderend op de handelingen van

hun eigenlijke bestaan (waarvan zich

vermoedelijk niet hier het belangrijkste

deel afspeelde), op grond van mij

onbekende riten overeenkwamen,

veinsden, om zoetigheden aan te bieden
en af te slaan, een gebaar ontdaan

van zijn betekenis en van tevoren

geregeld als de pas van een danseres die

zich om beurten verheft op haar spitzen
en rond een sjerp draait.

uit A la recherche, waarin de jonge Marcel

te gedragen, met het becommentariëren

in het operagebouw van Parijs tussen het

van de jet set, dat het stuk op de scène

gewone volk plaatsneemt en verlangend

er noodzakelijkerwijze bij inschiet. Het

naar boven kijkt, naar de ‘baignoire’,

dubbele wonder van het theater is zonder

de loge van de Duchesse de Guermantes

luxe en een persoonlijk gereserveerd

op wie hij nu al toch al een gehele tijd,

podium veel moeilijker realiseerbaar.

zonder haar ooit gesproken te hebben,

Proust heeft het, precies op het moment

laten we zeggen verliefd is2. Dat, zegt

van de voorstelling en dus van de totale

Barthes, kan ik, ‘transposé à la moderne’,

realisatie van de theatrale werking, over

zelf terugvinden in deze postmoderne,

de tussenkomst van ‘les radieuses filles de

enigszins ‘gay discothèque’. Meer

la mer’: ‘Elles se penchaient vers eux, elles

mogen en willen we niet van een gebouw

leur offraient des bonbons; parfois le flot

verwachten: het is niet onmogelijk

s’entrouvait devant une nouvelle néréide

dat, mutatis mutandis, een dergelijk

qui, tardive, souriante et confuse, venait de

proustiaans verhaal ook hier plaats zou

s’épanouir du fond de l’ombre; puis, l’acte

kunnen vinden.

fini, n’espérant plus entrendre les rumeurs

Dat verhaal is waarschijnlijk bekend: de

mélodieuses de la terre qui les avaient

gehele A la recherche kan onder meer gezien

attirées à la surface, plongeant toutes à la

worden als een verslag van de neergang

fois, les divines soeurs disparaissent dans

van die fixatie: de Duchesse is helemaal

la nuit.’ Waar komen die nimfen vandaan?

geen goddelijk wezen, ze is – net als de hele

Ze behoren tot het spel van de adel: wilt u

late adel waar ze deel van uitmaakt – een

nog een bonbon, meneer? – ja, ik lust wel

verwaarloosbaar sujet! Proust is daarnaast,

een kers. Maar ze bestaan net zo goed bij

in de wereld van de kunst, geobsedeerd

gratie van het echte theater, van hetgeen er

geraakt door la Berma, een actrice die de

op scène te zien is, want van zodra het doek

hoofdrol speelt in een opvoering van Phèdre,

valt, van zodra ‘het melodieuze gerucht

en die hij voor het eerst aan het werk zal

van de aarde dat hen naar de oppervlakte

zien. Tijdens die avond in de opera, is dit

had gelokt’ verdwijnt, kunnen ze zoals

dubbele verlangen nog intact en kan het

de jurk van Assepoester na de twaalfde

dubbele kijken dat eigen is aan elk theater,

klokslag niet meer bestaan.

in die klassiek-monumentale omgeving,
voluit zijn gang gaan.
In de burgerlijke theaterruimte waar

Juist omdat zij tegen de vergulde

schacht van de pilaren dezer tempel van

de lyrische kunst een achteloze hand

legden, waren zij de enigen die met

hun hoofd bij het stuk hadden kunnen
zijn als er maar iets in hun hoofd

had gezeten.

Die dubbele actie is theater en ze
leunt op de verhulling van het echte
leven: acteurs of performers ensceneren

Proust zich bevindt, zit het gewone volk

en verhevigen de ‘werkelijkheid’ en de

waartoe hij zelf ook behoort, beneden

toeschouwers spelen een voor-spel. En het

op de parterre. Als ‘oceanische grotten’

gebeurt – wonder van de theaterruimte

hangen de ‘baignoires’ van de adel in

– tegelijkertijd. Het versterkt elkaar zelfs.

de lucht, tegen de wand, in de schaduw,

Nog één keer Proust: ‘Je comprenais bien

versierd en geornamenteerd. Zij zitten

que ce qu’ils faisaient là n’était qu’un

daar alsof ze thuis zijn in hun salon, met

jeu, et que pour préluder aux actes de leur

dit verschil dat ze zich bekeken weten.

vie véritable (dont sans doute ce n’est pas

Het impliceert niet dat ze daardoor geen

ici qu’ils vivaient la partie importante) il

aandacht meer zouden hebben voor de

convenait en vertu de rites ignorés de moi

opvoering op de scène, en wel integendeel:

qu’ils feignissent d’offrir et de refuser des

‘c’est parce qu’ils posaient une main

bonbons, geste dépouillé de sa signification

indifférente sur les fûts dorés des

et réglé d’avance comme le pas d’une

colonnes qui soutenaient ce temple de l’art

danseuse qui tour à tour s’éléve sur sa

lyrique, que seuls ils auraient eu l’esprit

pointe et tourne autour d’une écharpe.’

libre pour écouter la pièce si seulement

Die laatste vergelijking is, zoals steeds

ils avaient eu de l’esprit’ (die laatste

bij Proust, wezenlijk op alle mogelijke

cynische toevoeging komt duidelijk al

manieren. Tijdens een opvoering van de

van de ‘moderne’ Marcel op leeftijd).

meest publieke, de meest openbare en dus

Voor de letterlijk en figuurlijk lagere

de meest ruimtelijke van alle kunstvormen

burgerij is zoiets nauwelijks mogelijk:

– die ook steeds een zaak is van een

ze zijn zo druk bezig met zichzelf goed

lichamelijk bij elkaar gebrachte groep
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mensen – zorgt men voor wat in het echte leven

delen. Het komt er op aan dat, om theater

telt, langs de omweg van de tijd en de ruimte, en

mogelijk te maken op de scène, er eerst een

dankzij het imiteren van de imitatie.

theater van de architectuur wordt verwacht. Dit
laatste kan op twee manieren begrepen worden:

Theater van de architectuur

architectuur voorziet dan niet in een anonieme,

Terug naar Barthes. Wat valt er te denken over

polyvalente omgeving als een zwarte doos

zijn aanwezigheid in ‘dancing’ Palace? Men

waarin alles mogelijk is, maar in gebouwen die

kan zich probleemloos voorstellen dat het hele

‘genoeg hebben aan zichzelf ’ en daardoor het

gebouw aan het eind van de jaren zeventig

eerste soort kijken in gang zetten, in een theater

theater werd: drag queens, paraderende kop-

van en voor de toeschouwers. Maar opdat dit

pels, modepopjes, dansers en danseressen,

zou kunnen, moet architectuur zich bewust

opgetutte singles – ‘de jeunes corps affairés à

zijn van de onmogelijkheid om die eigenschap-

je ne sais quels circuits’. En wat deed een oude

pen buiten zichzelf te verantwoorden. Er is

man als semioticus Roland Barthes daar? Een

geen sociale logica meer – zoals dat bij de jonge

antwoord daarop vinden kan ook zonder zich

Proust wel nog het geval was – om die veelheid

aan zijn psyche of zijn biografie te vergrijpen.

aan onderscheidingen te consolideren en te

Hij was een ster, et cela suffisait. Geen ‘duches-

materialiseren. Daarom is waarachtig theatrale

ses’ meer zoals bij Proust maar celebrities te

architectuur altijd een spel: architectuur speelt

over. Het is precies die sociale gegevenheid die

die theatraliteit, en wordt een opvoering van het

de dubbele theatrale situatie – waarschijnlijk

theater. 					

etcetera 105

– hersteld heeft en de ‘onderscheidsloosheid’

Tegelijk is het een gelijkaardig ‘hoog-

teniet heeft gedaan: Barthes (naast Warhol,

houden van de ruimtelijke schijn’ dat er voor

Jagger, Kenzo enzovoort) liep rond op de

zorgt dat hedendaags theater ‘auto-kritisch’

balkons en keek naar beneden. De jonge licha-

en effectief te werk kan gaan. Een recent en

men wisten zich bekeken en verzorgden het

bejubeld toneelstuk als Opening Night had dat

spektakel, wierpen nu en dan een sluikse blik

bijvoorbeeld als geen ander door, en belichtte

naar die vreemde, verlegen maar beroemde en

net de rol van de ruimte in haar eigen theatrale

bewonderde écrivant in de nok van de zaal.

werking. Dat heeft veel te maken met het

De burgerlijke, verdringende en autori-

typisch postmoderne gegeven van ‘het verhaal-

taire logica van het proustiaanse theater (de

in-het-verhaal’. Elsie De Brauw speelt in Ope-

adel boven in de loges en in het licht, het volk

ning Night de rol van Myrtle, die zelf de rol van

beneden als een kudde kijkvee in het donker,

Virginia speelt in het stuk Twee vrouwen. Naast

de scène voor iedereen beschikbaar, maar voor

haar zitten toeschouwers op het podium die

sommigen toch veel makkelijker zichtbaar)

door ons, de ‘echte kijkers’ bekeken worden:

is natuurlijk neergehaald. Het luxueuze en

in het ‘echt’ en op een televisiescherm. Het

uitverkoren theatrale bestaan is gedemocrati-

is precies de enscenering van die narratieve

seerd en iedere jonge vrouw is een ‘duchesse’

constructie die toelaat te beweren dat het suc-

van haar eigen leven geworden terwijl een

ces van Opening Night – het intellectuele effect

jongeman niet meer naar boven moet of kan

en de productie van het affect – voornamelijk

kijken om zijn verlangens te projecteren. In

bestaat bij gratie van de klassieke theaterzaal

de termen van Sloterdijk: de globes van het

waarin het is opgevoerd. Neem het proto-

laat-negentiende-eeuwse theater, met zijn dui-

burgerlijke stadstheater NTGent: zonder de

delijke, grootse groeperingen van sociale klas-

grenzen die de zaal aanreikt aan het stuk,

sen, zijn vernietigd ten voordele van geïndivi-

aan de makers en aan de toeschouwers, zou

dualiseerd schuim, van een deinende zee van

het onmogelijk zijn om zowel de emotionele

moderne levens zonder eigenschappen. Hoe is

intensiteit als de kortstondige deconstructie en

het mogelijk om in een dergelijke hedendaagse

het postmoderne spiegelspel van Opening Night

wereld de klassieke theatraliteit, die net be-

te verwezenlijken. Als hoofdpersonage Myrtle

staat bij gratie van scheiding en afstand, van de

op het einde, voor de ‘opening night’ van het

ongelijkheid en het geworteld-zijn, nog voor

stuk-in-het-stuk, in dronken toestand uit de

te bereiden door ze een vorm te geven langs de

zaal terug op de scène wordt gevist, dan wordt

architectuur om?

het tweezijdige theatrale effect niet zozeer

Wat men verstaat onder ‘theater’ is dus een

opgeheven als wel versterkt. Hoe zou men deze

dubbel fenomeen, dat zoals bij een handdruk

dans, deze va-et-vient van de representatie,

slechts bestaat bij de aanwezigheid van beide

kunnen opvoeren in een polyvalente ruimte,
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Het dubbele verlangen van het theater

zonder grenzen, zonder loges, zonder scène,

van het citaat: ‘Geen van de twee gesprekspart-

zonder onderscheid tussen publiek en perfor-

ners zal zich onschuldig voelen, beiden hebben

mers – zonder theater?

ze de uitdaging van het verleden aangenomen,

Het ontwerpen van hedendaagse toneel- en

van het reeds gezegde dat niet meer uitgewist

performanceruimtes is zo een onwaarschijn-

kan worden, beiden zullen bewust en met

lijke kunst an sich: het komt er op aan, zoals

genoegen het spel van de ironie spelen… Maar

Barthes schreef, om plaatsen te maken die

beiden zullen er wederom in geslaagd zijn te

inderdaad genoeg aan zichzelf hebben, en die

praten over liefde.’3 Theaters zijn ruimtes waar

niet willen realiseren wat andere culturele

dit als vanzelf gebeurt: het dubbele verlangen

domeinen veel beter en vooral veel tijdelijker

wordt in het leven geroepen – en de stralende

kunnen doen. Theaterarchitectuur moet, zoals

zeemeisjes van de representatie trekken zich

architectuur in het algemeen, niet proberen

terug vooraleer het echte leven weer een aan-

om al te modern te zijn: het komt er op aan om

vang neemt, en vooraleer er van een oplossende

een licht ironisch, maar in essentie ouderwets

vervulling sprake kan zijn.

huwelijk tot stand te brengen – het zijn de
andere, de ‘echte’ kunsten die net daarom voor
het noodzakelijke overspel kunnen zorgen.
Architectuur, net als theater, maakt of vernietigt geen grenzen, maar bekwaamt zich in het
aanbieden van uitnodigingen om eroverheen te

(1) Barthes, Roland, ‘Au ‘Palace’ ce soir’, in: Oeuvres
Complètes, Tome V, Gallimard, 2002, p. 456-458.
(2) Proust, Marcel, A la recherche du temps perdu,
Gallimard, 1999, p. 775-781.
(3) Eco, Umberto, Naschrift bij De naam van de roos,
Bert Bakker, 1984, p. 65.

gaan. Het is zoals Umberto Eco schreef in het
naschrift bij De naam van de roos, toen hij het had
over de ‘postmoderne onmogelijkheid’ van de
letterlijke liefdesverklaring en de mogelijkheid
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potentie in plaats van
polyvalentie

Een onderzoek naar de polyvalente invulling van
hedendaagse theaterarchitectuur, gebaseerd op
gesprekken met Cis Bierinckx (algemeen en artistiek
directeur Beursschouwburg), Mark Bissaerts
(technisch directeur Kaaitheater), Guy Cassiers (intendant Toneelhuis), Philip Delbecque (technische ploeg
Beursschouwburg), Hildegard de Vuyst (dramaturge
KVS), Sven Grooten (B-architecten, verbouwing Beursschouwburg), An-Marie Lambrechts (artistieke leiding
ex-STUK, artistieke coördinatie Toneelhuis),
Jan Maertens (freelance lichtontwerper), Ine Goris
(theatermaker), Nicole Vanderhaeghe (bvba AR.TE,
inrichting scènetechnieken KVS), Johan Van Dessel (BOAarchitecten, verbouwing KVS), Paul Vermeir (technisch
directeur deSingel) en Dirk Verstockt (voormalig artistiek directeur nOna).
De selectie van de geïnterviewden werd gemaakt op basis van hun betrokkenheid bij recente bouwdossiers. Het
interviewmateriaal werd verwerkt tot een persoonlijke
tekst van de schrijvers, gebaseerd op de vaak erg uiteenlopende uitspraken en inzichten van alle betrokkenen.

gesprekken: Jo Huybrechts en David Bergé
verwerking materiaal: Elke van Campenhout
en David Bergé

De polyvalente zaal, Vlaanderen jaren ‘60 - ‘70

het verenigingsleven wordt verankerd, en waar tegelijk de

De opkomst van de ‘polyvalente zaal’ in Vlaanderen, is

eerste oprispingen van culturele citybranding zich nestelen:

uitdrukkelijk verbonden met de vraag naar een democrati-

elke zichzelf respecterende stad bouwt een mastodont van

sering van de kunsten. Kunst was niet langer een exclusief

een cultureel centrum om zijn uitstraling in de regio te

goed voor de hoogopgeleiden, maar een democratische

verzekeren.

ervaring die overal ter lande ter beschikking moest wor-

In deze maalstroom van imagobewust gemeenschapsbou-

den gesteld. De vrijetijdsindustrie ontpopte zich als een

wen, werd echter vaak een cruciaal punt over het hoofd

groeisector, en de perceptie van entertainment vertaalde

gezien. Het budget werd meestal berekend op basis van

zich van een goederenindustrie naar een ervaringindustrie.

de impact dat het aantal kubieke meter beton zou hebben

Door het wegvallen van de grenzen tussen hoge en lage cul-

op de gemeente/stad en ver erbuiten, maar vaak werd een

tuur, was de polyvalente zaal de perfecte oplossing om deze

werkbaar budget voor programmering uit de vergelijking

twee trends (kunst voor iedereen en vrije tijd ten allen tijde)

geweerd. De culturele centra richtten zich bijgevolg eerder

met mekaar te verbinden. De culturele centra die in deze

op het lokale verenigingsleven en een receptieve voorstel-

periode gebouwd worden, zijn dan ook de perfecte socio-

lingswerking, en de beschikbare ruimtes werden zo polyva-

culturele ontmoetingsplekken waar een brede waaier aan

lent en flexibel mogelijk geconcipieerd om zo veel mogelijk

activiteiten kan worden aangeboden. Het zijn plekken waar

verschillende werkingen de kans te geven zich binnen één
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Potentie in plaats van polyvalentie

Op de boot van de
ervaringscultus, lijken
de artistieke ruimtes
uiterst voorzichtig om zich
buiten de multi-inter-transdisciplinaire boot te wagen
en simpelweg een specifiek
product in een aangepaste
ruimte aan te bieden.

op de manier waarop met architectuur en ruimte wordt
omgegaan in recente bouwdossiers. Dirk Verstockt: ‘Deze
generatie jeugd verplaatst zich moeiteloos tussen gothic
music en opera, zowel in perceptie als in maken. Ruimtes
zullen dus in de toekomst minder sacraal en veel versatieler/polyvalenter moeten worden, mits grote mogelijkheid
tot interactiviteit. Ik pleit ervoor grondig en duurzaam te
investeren in multifunctionele infrastructuur voor zowel
cultuur als kunst.’
Het probleem is er één van de kip of het ei: worden er extra
activiteiten (workshops, tentoonstellingen, fuiven..) georganiseerd binnen de theaters of kunstencentra om het theater een ruimere uitstraling te verzekeren, of beantwoordt
zo’n gebouw aan een reële publieksbehoefte? Ontstaan
deze artistieke veelvoeters uit de strategische nood om een
grotere betonnen impact te creëren in het landschap en, in
het verlengde daarvan, hopelijk ook meer werkingsmiddelen? Of zijn deze plekken op zoek naar een breder, meer

huis te ontplooien. Hierbij staat een eerder klein en lokaal

gemengd of meer divers geïnteresseerd publiek om hun

publiek centraal, dat zowel een cursus bloemschikken als een

zaalcapaciteit te verhogen: bijvoorbeeld door het organi-

rockconcert, zowel een fuif als een theatervoorstelling moest

seren van (zeer populaire) fuiven in de KVS. Feit is dat de

kunnen meepikken. Met andere woorden: de ruimte staat ten

werkingsmiddelen (van de Vlaamse overheid) vaak worden

dienste van de gebruiker en moet kunnen worden aangepast

aangepast aan het gebouw (van de stad of de provincie).

aan zijn veranderlijke noden en wensen.

Maar feit is ook dat dit extra geld even vaak opgesoupeerd

De hypotheek van deze filosofie is ook vandaag nog voelbaar

wordt door de onderhoudseisen die de infrastructuur stelt,

in het denken over de artistieke ruimte, ook wanneer het gaat

en dus dat het niet vrijkomt voor de artistieke werking of de

over gebouwen die niet in de eerste plaats (zoals de gemeen-

programmering.

schapscentra) de taak hebben om mensen samen te brengen.

In enkele gevallen zie je zelfs een blinde bouwwoede

Ook bij de recente (ver)bouw(ingen) van kunstencentra en

opduiken, die geen rekening houdt met de impact en de

theaters, hoor je echo’s opduiken van dit polyvalente discours,

noodzaak van een nieuw gebouw voor de sector, of met de

waarin publiekswerking en citybranding het overnemen van

impact van een kostelijke (ver)bouw(ing) op de werkings-

het denken over een adequate plek voor het ontwikkelen van

middelen. De uitstraling en het potentiële publieksbereik

een artistieke praktijk, die zijn eigen publiek creëert. Kunsten-

komen dan diametraal te staan op de potentiële kwaliteit

centra en theaters hebben soms de neiging om te evolueren naar

van het aanbod (door de sterk gereduceerde middelen) of de

dienstencentra, die bijvoorbeeld door het inzetten van abon-

interesse van de lokale gemeenschap.

nementformules op zoek gaan naar ‘totaal-ervarings-pakket-

Een oefening in citybranding en noodzakelijkheid:

ten’: neem een grote voorstelling en je krijgt er een kleintje bij

1.

Pieter T’Jonck over het nieuwe stuk-gebouw: ‘Na jaren

(stuk), kom naar een choreografie, maar pik onderweg nog een

ijveren heeft men daar nu eindelijk een mooi werkin-

tentoonstelling mee in de gang (Kaaitheater, stuk, deSingel), of

strument in handen. En op het eerste gezicht zijn ook

een installatietje in de kelder (Beursschouwburg). En als je dan

de subsidies aangepast aan de nieuwe mogelijkheden.

toch naar het theater komt, blijf dan meteen eten: de prijs is in

Alleen is al ogenblikkelijk duidelijk geworden dat de

het ticket inbegrepen (abonnementsformule Toneelhuis, ‘Koken

verhoogde subsidies enkel verhoogde algemene kosten

met Johan Simons’ in NTGent).

kunnen dekken, en niet tot een belangrijke verhoging

In hun gedrevenheid om mee te varen op de boot van de

van het artistieke budget leiden. Een krassere demon-

ervaringscultus, lijken de artistieke ruimtes vandaag uiterst

stratie van het feit dat het om gebouwen en uitstraling,

voorzichtig om zich buiten de multi-inter-trans-discipli-

niet om het theater zelf gaat, is bijna niet te geven.’1

naire boot te wagen en simpelweg een specifiek product aan

2.

De KVS krijgt voor zijn verhuis van de Bottelarij naar

te bieden in een aangepaste ruimte. Op die manier ontstaat

de gerenoveerde en nieuwe zalen van het theater een

er een cultureel ondernemersschap, dat zijn weerslag heeft

budgetverhoging om tien man meer in dienst te nemen
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voor publiekswerking en communicatie. De verschuiving in grootteorde wordt ook hier vooral ingezet op
het communicatieve plan, en niet voor de artistieke
werking. Maar zelfs met deze verhoging in het achterhoofd, werken er in de KVS nog altijd maar een zestigtal personeelsleden, in vergelijking met een zeventigtal
in het Toneelhuis en bijna honderd in NTGent. (Dit
zijn natuurlijk relatieve cijfers: hierbij is geen rekening
gehouden met de parttimers en dergelijke...).
3.

Of nog concreter in een artikel over het Concertgebouw
Brugge: ‘Het gerenoveerde concertgebouw opende eind
september 2002 de deuren. Een kwart van het gebouw
wordt verhuurd voor commerciële doeleinden, driekwart wordt ingenomen door de culturele instelling
vzw Concertgebouw. De private mecenassen hoopten
dat de opbrengsten uit de huur de culturele activiteiten
zouden financieren. De commerciële huurders brachten
in 2005 weliswaar 1,5 miljoen euro in het laatje, maar

etcetera 105

de vzw bouwde inmiddels een schuld op van 3,8 miljoen euro ten aanzien van de nv. Samen met de zware
afschrijvingen en de leninglasten, leidde het tot een
overgedragen verlies van 6,8 miljoen euro eind 2005.
(...) De vzw Concertgebouw Brugge kijkt na vier jaar
werking aan tegen een overgedragen verlies van 1,7 miljoen euro. “De constructie van het Concertgebouw werd
initieel op 41 miljoen euro begroot,” rekent zakelijk
directeur Katrien Van Eeckhoutte. “Maar de prijs werd
met 2 miljoen euro overschreden. Die extra som werd
gefinancierd via een investeringskrediet. Dat weerspiegelt zich uiteraard in het boekhoudkundige resultaat.’2
Met als gevolg: besparingen alom.

De multi/trans/interdisciplinaire aanpak
Uiteraard heeft één en ander ook te maken met de verschuivingen in de kunstpraktijk van de laatste jaren. Programmering wordt steeds minder bedacht vanuit één bepaalde
discipline, zoals het vertrek van heel wat monodisciplinaire
programmatoren in de kunstencentra, alleen al dit laatste
jaar (Beursschouwburg, stuk, Vooruit...) duidelijk maakt.
Kunstencentra en theaters ontwikkelen hun werking meer
en meer vanuit een multidisciplinair kader, waarbinnen
de begrenzing tussen de verschillende kunstvormen van
ondergeschikt belang wordt. Vooral de beeldende kunsten
en het ‘nieuwe media’-werk krijgen meer en meer belangstelling binnen huizen die voorheen eerder exclusief op
podiumkunsten gericht waren. Dit vooral vanuit het idee
dat de performancepraktijk uiteraard in hoge mate door
deze aanverwante disciplines getransformeerd wordt. Maar
ook vanuit het idee van de constructie van een totaalerva-

Zijn er misschien
betere ruimtes mogelijk
om nieuwe media
of beeldende kunst
te ervaren dan
de wandelgangen
van het theater
of het berghok van
het kunstencentrum?
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ring voor de toeschouwer, die op deze manier van de ene in
de andere disciplinaire ervaring kan tuimelen, zonder zijn
specifieke interesse te moeten afbakenen. De vraag is echter
of deze multidisciplinaire parcours, festivals, evenementen en projecten ook de perceptie van de afzonderlijke
kunstwerken ten goede komen. Moeten podiumkunsten,
nieuwe media, beeldende kunst en (liefst ook) maatschappelijk engagement mekaar noodzakelijk onder één dak vinden?
Of zijn er misschien betere ruimtes mogelijk om nieuwe
media of beeldende kunst te ervaren dan de wandelgangen
van het theater of het berghok van het kunstencentrum?
De vraag is of het eigenlijk wel mogelijk is om ervan uit te
gaan dat om het even welke infrastructuur om het even
welk kunstwerk kan laten ‘interageren’ met een beoogd

kvs
1883 Een oud wapenarsenaal wordt
door architect Jean Baes omgebouwd
tot een theater met 1200 zitplaatsen.
1887 Opening van het eerste Nederlandstalige theater in Brussel.
1955 Een brand veroorzaakt aanzienlijke schade aan het podium en
de zaal.
1958 De zaal wordt opnieuw opgetrokken als een relatief eenvoudig
auditorium.
1993 De buitenkant van het gebouw
en de foyer komen op de lijst van
beschermde monumenten.
1993 Zakelijk leider Lieven Struye
en intendant Franz Marijnen zetten
de verbouwing op de agenda, met
als doel het bouwvallige gebouw
opnieuw bespeelbaar te maken.
De belangrijkste wensen daarbij
waren een groter podium en een
salle à l’Italienne (een verwijderbare
parterre zodat het speelvlak groter
wordt, en het publiek van op de
balkons zicht heeft op de parterre),
zoals voor de brand het geval was.
Ook moet de zaal kleiner en intiemer
worden, met Shakespeare’s Globe
in Londen als voorbeeld. Alle mogelijke vormen van theater moeten
er gepresenteerd kunnen worden.
De uitgeschreven architectuurwedstrijd wordt gewonnen door associate
a2rc en BOA architecten. Omdat het
gebouw tussen twee straten in ligt,
kan het niet uitgebreid worden.
Bijgevolg worden er aan de overkant
van de straat (aan de Arduinkaai) gebouwen onteigend om nieuwbouw
te realiseren voor loges, kantoren,
blackbox, repetitiezaal, danszaal,
restaurant, twee vipruimtes en een
bar. De twee gebouwen worden met
elkaar verbonden door middel van
een ondergrondse tunnel. Tijdens

de verbouwingen moet de ploeg van
Marijnen en Struye uitwijken naar
de Bottelarij. Dit leidt tot een kleine
crisis, omdat de medewerkers zich
moeilijk met het gebouw kunnen
identificeren. Ook het publiek bleef
weg. De nieuwe ploeg van Jan Goossens (artistieke leiding) en Danny
Opdebeeck (zakelijke leiding) ziet
dit als een kans om de werking te
herdenken vanuit deze specifieke
context: namelijk een industrieel
pand zonder theatergeschiedenis
in een migrantenbuurt. Ze willen
het inschrijven in de stadswerking.
Het probleem is dat het succes van
de Bottelarij aanvankelijk niet te
vertalen valt naar de schouwburg,
maar uiteindelijk door het huidige
beleid als een megafoon voor de
werking (opgebouwd in Bottelarij)
ervaren wordt. Voor de overgang van
de Bottelarij naar de Arduinkaai en
de schouwburg wordt een budget
vrijgemaakt om tien bijkomende
personeelsleden aan te werven die
instaan voor communicatie en promotie. De twee zalen in de Bottelarij, beide met een capaciteit van 220,
verhuizen naar de Bol (vijfhonderd
zitplaatsen) en de Box (tweehonderd
zitplaatsen).
2004 Opening van de nieuwbouw
aan de Arduinkaai.
2006 Opening van de gerenoveerde
Schouwburg aan de Lakensestraat.

publiek. Kan elke kunstenaar wel werken in een specifieke
infrastructuur? En zouden de kunstencentra en theaters
misschien niet méér vanuit hun mogelijkheden, dan vanuit
hun verlangen naar het creëren van een ruim publiek,
moeten programmeren? In welke infrastructuur komt
een bepaald soort werk het best tot zijn recht? Dat is een
heel andere vraag dan de vraag naar een infrastructuur die
zoveel mogelijk verschillende smaken en bevolkingsgroepen bedient. In dit tweede geval ontstaan naast de reguliere
programmering heel wat parallelle economieën: de museumshop die de bezoeker tegemoet komt in zijn verlangen
naar de consolidering van de ervaring, de publiekswerking
die de programmering gaat ombuigen naar ‘evenementiële’
randprogrammering, de organisatie van workshops, extra
tentoonstellingen, fuiven enzovoort. Het gevolg is dat iedereen zich breed focust op een kunst- en een entertainmentveld, die bijna grenzeloos in mekaar overlopen. Op hetzelfde
moment worden op verschillende plekken, soms zelfs in
dezelfde stad, gelijkaardige initiatieven ontwikkeld.
Cis Bierinckx: ‘Iedereen doet tegenwoordig een klein
performancefestivalletje (Beursschouwburg, Hallen van
Schaarbeek, Kaaitheater, Les Bains::Connective) en dan
meestal nog binnen dezelfde maand, waardoor het publiek
bijna verplicht wordt voor een huis te kiezen. Als we nu eens
de sommen bij elkaar leggen en met verenigde krachten
een festival zouden maken van pakweg tien dagen, pas dan
kan het iets serieus met internationale uitstraling worden.
Het zou meteen ook grotere mogelijkheden bieden. Een
voorbeeld hiervan is hoe het werk van Matthew Barney door
musea in de VS gezamenlijk wordt aangekocht en daardoor
de collectie verrijkt.’ In plaats van een bundeling van krachten om voor een zeer specifiek werk ook een zeer specifieke
plek te kiezen, waarin de aandacht en de omstandigheden
worden gecreëerd om het zo goed mogelijk tot zijn recht
te laten komen – eventueel in samenwerking met andere
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huizen in de stad – wordt er nog veel te vaak gekozen voor
een alles-in-één-formule: performance, beeldende kunst,
nieuwe media onder één dak, één concept, en vaak (voor de
‘surplus’-artiesten) in barre omstandigheden. Het is een
programmeringsbeleid dat de artiest in de kou laat staan,
en het publiek confronteert met kunst in een middelmatige
presentatie. Interessanter zou zijn om de infrastructuur
op zijn ideale vermogen in te zetten en voor projecten die
daarbuiten vallen, te gaan aankloppen bij collega-programmatoren. Een idee dat door de nieuwe artistiek leider van
het Toneelhuis al in het toekomstige werkingsplan werd
opgenomen. Guy Cassiers: ‘Vanuit de noden van de artiest
gaan we op zoek naar wat de beste plek is. Alles hoeft niet
uitsluitend in eigen huis te worden geprogrammeerd,
daarvoor is de architectuur van de Bourla te uitgesproken.
We denken vanuit de voorstelling, huisoverstijgend, ten
voordele van het artistieke werk.’
Een andere consequentie van deze andere programmeetcetera 105

ringsstrategie zou ook zijn dat de nadruk niet enkel op de
presentatie maar ook op de productienoden van de artiest
komt te liggen. Vaak wordt er enkel stilgestaan bij de
presentatie of het publieke moment, terwijl een artiest in
creatie (die nog volop bezig is de technische parameters van
een voorstelling te onderzoeken) een grote flexibiliteit en
meer werkingsmiddelen nodig heeft voor zijn onderzoek
dan een receptieve werking kan bieden. Een artiest heeft
een zaal nodig om deze parameters diepgaand te doorgronden en die moet even goed uitgerust zijn als de uiteindelijke
presentatieplek. Met andere woorden: de productieplek
moet minstens aan dezelfde eisen voldoen als het theater
waarin de productie wordt getoond, ook al is de publieke
zichtbaarheid hier uiterst beperkt. Dat kan natuurlijk
enkel als hiervoor in de centra en theaters ruimte, tijd en
budget wordt vrijgemaakt om dit mogelijk te maken. En
dat betekent ook dat de publiekswerking niet steeds het
monopolie kan hebben op de programmering (dus zo veel
mogelijk voorstellingen, zitjes en/of activiteiten op één
avond, enzovoort).

Het theater als straat/ de stad als theater
Naast de vraag naar multifunctionele ruimtes voor
artistieke creatie, is ook de vraag naar maatschappelijk
engagement in de jaren 1990 één van de bouwstenen geworden voor elk architecturaal bouw- of verbouwingsproject.
In de Beursschouwburg wordt het zelfs de hoeksteen van
de constructie: een huis dat openstaat voor de wereld,
een kruispunt van verschillende functies, waar de straat
letterlijk het theater doorkruist. Ook aan het nieuwe stukgebouw ligt een socialiserend concept ten grondslag: een

desingel
1958 Architect Leon Stynen ontwerpt
de eerste plannen voor een groots
complex waarin het Antwerpse
Conservatorium kan huizen. Bijkomend omvat het ontwerp een concertzaal en een theaterzaal, zodat de
studenten podiumervaring kunnen
opdoen en er professionele musici
aan het werk kunnen zien.
1968 Opening van de laagbouw
van het Conservatorium, maar de
bouwwerken aan de zalen blijven
voorlopig uit.
1973 Men gaat van start met de
uitvoering van de tweede fase van de
plannen van Stynen.
1980 Opening van de zalen, die te
groot blijken te zijn voor het Conservatorium. De oplossing ligt in
zaalverhuur voor evenementen.
1983 Oprichting van vzw deSingel,
die de eerste podiumprogrammering (dans-muziek-theater)
verzorgt, de gebouwen beheert, en
de zalen verhuurt.
1985 Naast het luik podiumkunsten
worden er nu ook architectuurtentoonstellingen georganiseerd.
1988 De derde bouwfase (een uitbreiding van het Conservatorium) wordt
ingeluid.

1990-91 Er wordt in samenspraak
met alle huispartners (Conservatorium, Radio2, deSingel) een investerings- en masterplan opgesteld
voor alle verdere verbouwingen in
de toekomst. De bedoeling is om van
de site een plek te maken waar zowel
kunstproductie, kunstpresentatie
als educatie kunnen plaatsvinden en
op elkaar inspelen.
1995 Architect Stéphane Beel wordt
aangeduid om dit in een ontwerp
te gieten.
Beleidsperiode 2006-2010
Nieuwbouw zal in gebruik genomen
worden. Deze voegt aan de reeds
aanwezige 35.500 vierkante meter
van het gebouwencomplex deSingel
ongeveer 12.800 vierkante meter
bruto oppervlakte toe.
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terugkeer naar de oorsprong van het theater als markt, als
open ruimte, in tegenstelling tot het vervreemdende black
box-theater dat zich afsluit van de wereld, maar ook van
de architectuur. Het stuk-complex is dan ook opgebouwd
rond een centrale patio, die de verschillende functies met
elkaar verbindt, en die zelf zichtbaar is vanuit de glazen zijwand van het podium van de grote theaterzaal (Soetezaal).
En de KVS bouwt een expliciet geëngageerd programma
uit tijdens hun tijdelijke verbanning uit het centrum naar
de gebouwen van de Bottelarij in Molenbeek. Hildegard
de Vuyst (dramaturg KVS): ‘Het was voor de nieuwe ploeg
Jan Goossens-Danny Opdebeeck vanaf het begin duidelijk
dat de werking moest herdacht worden vanuit de specifieke
toenmalige context van de Bottelarij: in de marge, in een
stuk
1979 Het eerste programma gaat
van start.
1985 stuc krijgt een restruimte van
de kul in pacht als een vorm van
onrechtstreekse, infrastructurele
steun. Een financiële ondersteuning
blijft grotendeels uit en de werking
ontwikkelt zich in de marge tot een
nieuwe, kleine dynamische organisatie die ingaat tegen de grote gesubsidieerde instituten elders in België.
1986-87 Architect Pieter T’Jonck en
Michel Uytterhoeven ontwikkelen
het tota-project, dat de aanzet kan
geven tot verbouwingen. Maar de
tijd is er nog niet rijp voor en het project wordt voorlopig niet uitgevoerd.
1995-96 Nu is het klimaat wat
gunstiger: alle spelers (de universiteit, de cultuurraad, en de stad
Leuven) kunnen worden overtuigd
van de meerwaarde van het stuk.
Het doorslaggevende argument
voor de stad Leuven, de grootste
partner, is de creatie van een site
waar wetenschap, cultuur, innovatie
en creativiteit als citymarketing bij
elkaar komen.
1997 De komst van Karolien Derwael en An-Marie Lambrechts als
artistieke leiding. Het programma
verbreedt zich en er komt een
samenwerkingsverband met het
Cultuurcentrum Leuven en de
Staddsschouwburg. De uitkomst
hiervan is de ‘dubbelspelformule’
waardoor grotere producties in de
Stadsschouwburg kunnen worden
geprogrammeerd en het stuk zich
kan concentreren op kleinschaliger
(productie)werk.
Willem Jan Neutelings krijgt vanuit
de nieuwe werking de opdracht om

migrantenbuurt, in een industrieel pand zonder theatergena te denken over manieren waarop
de bredere programmering infrastructureel beter ondersteund kan
worden. Het is meteen ook duidelijk
dat er voor de verbouwing en werking erna weinig geld beschikbaar
zal zijn, dus moet het gebouw kunnen functioneren met een minimum
aan personeel. Vandaar dat het
gebouw een binnenkoer heeft die
dienst doet als centrale plaats waar
alles op uitkomt.
2001 stuk en het dansfestival
Klapstuk fuseren om samen een
groter gebouw te kunnen betrekken. Dit zal het draagvlak van beide
organisaties vergroten, en meer
mogelijkheden scheppen. De zalen
worden verbouwd tot een complex
van tien zalen, die ieder hun eigen
specificiteit hebben: de Soetezaal
(voor dans- en theatervoorstellingen
en concerten), de Labozaal (dans- en
theatervoorstellingen), de Studio
(dans- en theaterproducties), de
Filmzaal (filmvoorstellingen), de
Ensemblezaal (ensemblemuziek, repetitieruimte en kleine concerten),
de Paviljoenenzaal (individuele muziekrepetitieruimte en fotografie),
het Auditorium (colleges, lezingen,
congressen), de Expozaal (tentoonstellingen beeldende kunst), de
Verbeeckzaal (oefenruimte culturele
studies) en de Buitenzaal (openluchttheater).
2002 Opening van het gebouw in de
Naamsestraat.
Tot op heden fungeert het stuk aan
de hand van cross-over happenings,
dansdagen en mediumoverstijgende
festivals als een multidisciplinaire
en internationaal georiënteerde
creatie- en presentatieplek.

schiedenis. Wij wilden communiceren met de hele stad, om
te beginnen met diegenen die voor en naast de deur woonden maar die tot dan toe weinig reden hadden om een voet
in de Bottelarij te zetten. Dat betekent: ook in het Frans
werken, met “allochtone” kunstenaars, met de jeugdhuizen,
maar ook onze werking openstellen naar andere disciplines
(waaronder dans), fuiven organiseren, of een straatfeest.
Aangezien we twee seizoenen langer in Molenbeek bleven
dan gepland, kreeg de nieuwe ploeg volop de kans om haar
vernieuwde visie op “stad” en “repertoire” uit te bouwen. (...)
We hebben deze visie zoveel mogelijk publiek gemaakt: met
een café dat “permanent” open is, met expo’s in de gangen
maar ook in de Box zelf, met fuiven in de Box. Je hoeft de KVS
(Box) niet alleen te betreden als je theater- of dansliefhebber
bent, zodat een veel breder, gemengder, diverser publiek
zich met deze plek kan identificeren. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat onze schouwburg niet alleen een rol speelt in het
leven van de theaterliefhebbers in deze stad, maar zich ook
inschakelt in andere maatschappelijke netwerken?’ De KVS
is maar één van de theaters die de handschoen opnemen
om de spanningsverhouding tussen de eigen werking en
de omliggende stad centraal te stellen in hun werking: niet
alleen als thema, maar ook in de organisatie en het denken
over het eigen werk. Zoals hierboven aangegeven, is dit een
bekommernis die in sommige gevallen ook doorsijpelt in de
concrete architecturale ruimte, die deze bekommernis haast
letterlijk gaat belichamen. Maar daar wordt de link tussen
theater en stad problematisch. Want natuurlijk heeft een
samenleving altijd een invloed op de kunst die erin wordt
geproduceerd, en uiteraard wil de kunst deze invloed ook
terugkaatsen naar de omgeving waarin ze wordt getoond,
maar daarom moet de artistieke ruimte (waaronder we dan
zowel het gebouw als het programma dat erin wordt ontwik-
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keld, bedoelen) nog niet samen te vallen met de stad die haar
omringt. Een kunstencentrum of theater is er precies om de
dialoog te stimuleren over thema’s die nog niet pasklaar beantwoord zijn: het functioneert als een politiek experiment,
een speelruimte voor een (tot nog toe) onbestaand politiek
denken. Dat is iets heel anders dan letterlijk de deuren
te gaan openzetten voor ‘wat er leeft in de straat’, met de
programmator als verkeersleider. De politieke of maatschappelijke functie van het theater ligt veeleer in de positionering die het huis zichtbaar maakt in zijn programma en de
manier waarop dit programma wordt vormgegeven.
Socio-culturele betrokkenheid zit dan even goed in het
herdenken van communicatievormen als in de artistieke
creatie van een compleet abstracte formele choreograaf, die
nadenkt over podiumhiërarchieën, als in de herdenking
van ons koloniale verleden op het podium. Het engagement
van het huis zit in de durf waarmee het zijn positie claimt
en zijn programma verdedigt. Niet noodzakelijk in het
etcetera 105

publieksvriendelijke ervaringsdenken dat voor heel wat
kunstenaars een uiterst ondankbare werkruimte oplevert.
Of eenvoudigweg: ‘In een kunstencentrum gaat het er niet
om een publiek te bedienen maar gaat het erom de artiesten
van een publiek te voorzien, liefst een zo geschikt mogelijk
en zo geïnteresseerd mogelijk publiek. Het gaat erom die
interactie tot stand te brengen.’ (An-Marie Lambrechts)

De maakbaarheid van het artistieke
Wie ooit Alles moet weg van Jan Verheyen heeft gezien, herinnert zich misschien nog wel de legendarische, geïmproviseerde scène waarin Stany Crets en Peter van den Begin
samen in een jacuzzi discussiëren over wat nu precies de
basis is voor het opstarten van een bloemenwinkel. Tony:
‘De basis voor een bloemenwinkel? Potgrond!’ Andreeke:
‘Potgrond? Onnozel manneke. Potgrond! Bloemen! Dat is
de basis van een bloemenwinkel.’ En daarmee zijn we weer
bij een andere discussie beland: wat is de core business van
een kunstencentrum of theater: de artiest of het publiek?
Een argument voor de potgrond zet de artiest centraal,
terwijl het argument voor de bloemen de presentatiepraktijk als hart van de onderneming omschrijft. Als de artiest
centraal staat, zijn het zijn noden die in de ontwikkeling
van een creatie- en toonruimte centraal moeten staan.
Een theater wordt dan niet gebouwd vanuit een bepaalde
opvatting over publiekscirculatie, maar vanuit speel- en
werkmogelijkheden. Maar als we kijken naar de architectuurprojecten van de laatste jaren in de artistieke sector,
lijkt er nogal eens verwarring te ontstaan over wie nu precies
de artiest van dienst is. Niet zelden zet de architect of de

kaaitheater
1977 Oprichting van het kunstencentrum onder de naam Kaaitheater,
dat een tweejaarlijks internationaal
podiumfestival organiseert.
1987 Vanaf nu is er een permanente
seizoenswerking op verschillende
plekken in Brussel, maar er is nog
geen vaste locatie.
1988 Het gebouw Lunatheater
(dat sinds de jaren ‘30 voornamelijk
gebruikt werd voor revues, operettes
en varietétheater), wordt eigendom
van nv Immobilière Moderne.
1991 Ancienne Belgique is tijdens
verbouwingen op zoek naar een
tijdelijk onderkomen en het Kaaitheater op zoek naar een zaal. Ze
dienen samen een dossier in om het
Lunatheater in gebruik te nemen en
aan te passen aan hun noden. Beide
huizen concipieren samen een zaal
met Nicole Vanderhaegen als verantwoordelijke voor scènetechnieken.
Dit alles staat onder leiding van
architect Philippe De Hullu. Het is
de bedoeling dat om het even welke
theatervoorstelling er geplaatst
zou kunnen worden. Indien nodig
moet het ook mogelijk zijn om terug
te gaan naar een black box. Door
de aanpasbaarheid van de tribune
kunnen zowel een podium als een
vlakke vloer gecreëerd worden. Er
zijn achthonderd zitplaatsen nodig,
maar tegelijk moet die tribune ook
aangepast kunnen worden aan de
noden van de AB, zijnde een concertzaal voor 1600 staande toeschouwers.
Vandaar dat de hele vloer hellend is.
Piet De Koster van de technische
ploeg van het Kaaitheater, die door
in verschillende Brusselse zalen te
werken een expertise heeft opgebouwd, tekent in samenspraak met
firma ‘de Schelde’ een uitschuifbare
tribune. Deze wordt tot op vandaag
gebruikt. De hoek ervan kan telkens

worden aangepast aan de voorstelling en het is mogelijk om zowel met
een vlakke vloer als op een podium
te spelen.
1992 De nv Immobilière Moderne
sluit met het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap een pachtovereenkomst af met een duur van
dertig jaar.
1993 Opening van het gebouw. Dit
kan zo snel gebeuren omdat er een
privé-eigenaar bij betrokken is.
1996 De AB trekt zich terug naar een
vernieuwd gebouw. De vzw Kaaitheater blijft.

kaaitheaterstudio’s
1985-1986 De eerste rudimentaire
verbouwing vindt plaats onder leiding van de architect Luc Maes, met
als doel meer repetitieruimtes en
een presentatieplek voor kleinschaliger werk te creëren. Deze worden
gelinkt aan de grotere producties die
in het Kaaitheater staan.
1989 De Vlaamse Gemeenschap
koopt het pand.
1993 Aanvang van de definitieve
verbouwingswerken.
1995 De Kaaitheaterstudio’s worden
in gebruik genomen. Het zijn drie
lege ruimtes die, al naar gelang
de noden van de artiest, kunnen
worden aangepast.
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manager/programmator de toon voor wat er in het gebouw
later nog mogelijk zal zijn. De frames zijn vaak esthetisch
en al te dwingend, waardoor de kunstenaar moet opboksen
tegen architecturale elementen die zijn werk eerder bemoeilijken dan bevorderen.
An-Marie Lambrechts (in een commentaar op de oude
stuk-gebouwen, die plaats moesten ruimen voor het multidisciplinaire eiland van het huidige stuk): ‘Het is heel belangrijk dat kunstenaars die kritisch staan ten aanzien van
het bestel, zoals bijvoorbeeld Benjamin Verdonck, een plek
krijgen en in hun spreekrecht niet beknot worden. Je moet
vrijwaren dat ze kunnen werken, niet de ruimte daaromheen romantiseren. Laat hen in heel goede omstandigheden
werken en zorg dat de zaal zo goed mogelijk uitgerust is.
Zorg dat het project an sich, zeker daar waar het kritisch is,

toneelhuis
1828 Het Antwerpse stadsbestuur
vraagt architect Pierre-Bruno Bourla
een plan te tekenen voor een prestigieuze schouwburg.
1834 Het Théâtre Royal Français neemt
de Bourla in gebruik, die plaats biedt
aan negenhonderd toeschouwers.
Het wordt als één van de beste theaters van Europa beschouwd omwille
van zijn prachtige inplanting op de
Komedieplaats, de goede indeling,
de fantastische interieurdecoratie en
de perfecte functionaliteit.
1853 In Antwerpen wordt het
Nationaal Toneel (later kns) onder
impuls van onder andere Victor
Driessens opgericht. Het is het eerste Nederlandstalige beroepsgezelschap van Vlaanderen. Verschillende
locaties in Antwerpen dienen als
presentatieplek.
1865 De Bourla wordt gerestaureerd
onder leiding van architect Dens. Er
komt een extra balkon, wat de stabiliteit, de zichthoeken en de akoestiek niet ten goede zullen komen.
1933 Wegens het tanende succes van
het operarepertoire beslist het stadsbestuur om de Koninklijke Nederlandse
Schouwburg (kns) onderdak te verlenen in de Bourla.
Na de Tweede Wereldoorlog sticht
Herman Teirlinck het Nationaal
Toneel van België. De kns krijgt de
opdracht de grote podia van Antwerpen, Brussel en Gent te bespelen.
Daarnaast wordt er een opleiding
aan het Nationaal Toneel toegevoegd:
de Studio van het Nationale Toneel, de
latere studio Herman Teirlinck.

1965 Het in drie steden spelen wordt
herverdeeld: in Gent wordt het ntg
opgericht, in Brussel onstaat de kvs,
en de kns moet zich op Antwerpen
gaan concentreren. Het stadsgeörienteerde theater ontstaat.
1980 De kns verlaat de bouwvallig
geworden Bourlaschouwburg en verhuist naar de nieuwe stadsschouwburg op het Theaterplein.
1994 De kns keert na de restauratiewerken terug naar de Bourla. Onder
leiding van directeur Frans Rendant
wordt er een tweede speelplateau op
Antwerpen-Zuid ingericht: Cinema
Tokio, de latere Studio Tokio
1998 De kns en de Blauwe Maandag
Compagnie worden samengevoegd
tot het Toneelhuis. Artistiek leider is
Luk Perceval.
2006 Guy Cassiers treedt in dienst
als de nieuwe artistiek leider van
het Toneelhuis. Studio Tokio wordt
afgestoten als vast tweede podium,
waardoor er in principe enkel nog
in de Bourla gespeeld wordt. Andere
plaatsen kunnen worden gebruikt
als tijdelijke tussenlocaties indien
de artistieke praktijk daarom
vraagt.
Omwille van de brandveiligheid
moet het bijgebouwde balkon worden onderstut. Dit heeft negatieve
consequenties voor de zichtlijnen.
Het resultaat is dat de helft van de
zaal niet gebruikt kan worden door
het publiek.
Momenteel zijn er plannen om de
Bourla theatertechnisch meer te
optimaliseren. Indien een voorstelling om technische redenen niet
in de Bourla past, wordt er samengewerkt met deSingel, of met de
tussenlocaties.

gevrijwaard wordt. Dat is belangrijker dan de romantiek
van de marge cultiveren. Je kan niks doen als je het niet infrastructureel kan vertalen. Als infrastructuur de realisatie
van het project blokkeert, stop je er beter mee.’
De infrastructuur mag de realisatie niet in de weg staan
door een teveel aan ‘romantiek’ of ‘ideologie’ dus. Nochtans
blijkt uit onze gesprekken dat de conceptie van een gebouw
niet altijd gebeurd vanuit een openheid naar de toekomst,
maar al te vaak vanuit een consolidering van een artistieke,
maar tijdelijke visie op de manier waarop een theater
moet functioneren, en de plaats die de artiest daarbinnen
inneemt. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe Beursschouwburg, die in samenspraak tussen B-architecten en een
afvaardiging van het artistieke team werd ontwikkeld.
B-architecten: ‘Het programma van de Beursschouwburg
was sociaal-cultureel geïnspireerd, waardoor de beleidsploeg en bouwheren niet op zoek waren naar een geoliede
theatermachine, maar naar een open gebouw dat mensen
moest prikkelen en uitdagen, waar 24 uur op 24 en 7 dagen
op 7 activiteit kon zijn. De stedelijkheid moest op een
maximale manier het gebouw kunnen binnendringen.
Het ging om een organisatie die ad hoc beslissingen nam
en inspeelde op het stedelijke. De beleidsploeg was niet
bezig met Shakespeare, hoe theater erin kwam interesseerde hen weinig. Er moest vooral veel kunnen. Gezien de
grote aanwezigheid van klassieke theaters in het centrum
van Brussel, moest de Beursschouwburg een andere koers
varen.’ Dit soort ingrepen zijn legio: de wand met de
bronzen plaatjes in de Soetezaal in het stuk of de glazen
zijwand van het podium, de rode straat die de Beursschouwburg doorkruist maar al heel gauw gesloten moest
worden wegens onhaalbaar op het gebied van security en
brandveiligheid, de Gouden Zaal in diezelfde Beursschouwburg die noch op het vlak van podiumafmetingen, noch op
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het vlak van akoestische mogelijkheden een verbetering
blijkt, enzovoort. En hoewel sommige keuzes eerder een
ornamenteel karakter lijken te hebben, is de appreciatie
voor deze ingrepen toch geen kwestie van de individuele
‘smaak’ van de toeschouwer of gebruiker. Het zijn wel degelijk dwingende elementen die de artistieke mogelijkheden

Eerder dan een architecturaal
paradepaardje zou een theaterzaal een goed geëquipeerde
ruimte moeten zijn.
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van de artiesten, toekomstige programmatoren en technici
significant sturen, beperken en inbedden in het frame van de

gebouw is een werkinstrument dat evolueert, geen monument.

toenmalige opdrachtgevers en architecten. Het is een kader

De Beursschouwburg moet en zal een weerbarstig gebouw

dat voor de meeste artiesten eerder hinderlijk werkt omdat

blijven. Dat het gebouw niet wordt gebruikt waarvoor het

hun werk niets te maken heeft met het ‘concept’ dat hier is

ontworpen is, ligt niet aan de architectuur. Als architectuur zo

gestold tot een storend architecturaal element, dat maar

machtig zou zijn, werd het een belangrijke job en dat is natuur-

heel af en toe een meerwaarde oplevert. Meestal komt er een

lijk niet zo: architectuur kan richting geven aan een gebouw,

compromis uit de bus waaruit noch de kunstenaar noch de

maar de inrichting ligt bij de gebruikers! Als architect blijf je

architect veel eer haalt.

niet verantwoordelijk voor de interpretatie van je gebouw.’

Eerder dan een architecturaal paradepaardje zou een

Nochtans zou je kunnen stellen dat, aangezien de infrastruc-

theaterzaal een goed geëquipeerde ruimte moeten zijn die

tuur langer meegaat dan een generatie beleidsmakers, de

uitdrukkelijk is afgestemd op één bepaalde discipline,

architect vooruit zou moeten durven denken om de vraag van

waarvoor genoeg flexibiliteit (lees: mankracht, geld en

één beleidsploeg te overstijgen. Dat wil zeggen dat hij niet

tijd) wordt voorzien, om ze af te stemmen op de individuele

letterlijk moet uitvoeren wat hem wordt gevraagd omdat hij

nood van elke kunstenaar. Alleen op die manier kan een

anders, door de traagheid van het architecturale proces en de

artiest denken in termen van theatertechnische mogelijk-

inherente logheid voor verandering doorheen de tijd, altijd

heden voor zijn productie, en niet in termen van beper-

achterop zal blijven hinken op de veranderingen die in de sec-

kingen. Een voorbeeld van een zaal die gebouwd is vanuit

tor uiteraard veel sneller en flexibeler plaatsvinden. Een goed

de artistieke noodzaak van een artiest is de rps (Rosas

voorbeeld is inderdaad de Beursschouwburg, waar een nieuwe

Performance Space), waar de architectuur is afgestemd op de

ploeg programmatoren met een architecturaal instrument

specifieke verlangens naar transparantie en openheid van

komt te zitten dat niet aansluit bij hun visie op de werking van

de huischoreografe, en het publiek gevraagd wordt om zich

hun theater. Of bij de gerenoveerde kvs, die in eerste instan-

te verplaatsen naar haar ideale ruimte. Maar een dergelijke

tie nog beantwoordde aan de vereisten van het ensemble van

parallellie tussen artistieke noodzaak en architecturale

Franz Marijnen, en in laatste instantie nog hier en daar kon

invulling is uiteraard in de meeste gevallen onmogelijk.

worden aangepast aan de vraag van de nieuwe bewoners. Maar
even goed ligt de verantwoordelijkheid ook bij de artistieke

Architect, bouwmeester en artistiek team:
een gedeelde verantwoordelijkheid

ploeg, of de opdrachtgever, die zich niet mag blindstaren op

In een land met een experimentele theatertraditie en grote

dracht op zich al onmogelijke eisen stelt aan de uitvoerders.

aandacht voor ‘transdisciplinaire’ praktijken, is het voor

Jan Maertens: ‘Een architect moet durven vertrouwen op

een architect niet gemakkelijk om de noden van het land-

de ervaring die op de werkvloer aanwezig is (zowel van de

schap te duiden, of zich tegenover deze praktijk te verhou-

technische ploeg als van de programmering), maar van daaruit

het eigen programma, waardoor de formulering van de op-

den. Daardoor kan je ook niet echt spreken over ‘expertise’

moet hij ook globaal durven denken: hij moet de complexi-

op het vlak van theaterbouw. Bovendien zijn er maar heel

teit van een organisatie kunnen inschatten en architecturaal

weinig architecten die een idee hebben van de behoeften

doordenken. Het probleem ligt vaak bij de formulering van een

van een culturele infrastructuur. Het is niet evident om een

opdracht in termen van keuzes van het beleid, en de interpre-

gebouw te ontwerpen dat moet functioneren voor zeer ver-

tatie daarvan door de architect, die begint te freewheelen rond

schillende groepen mensen (artiesten, personeel, publiek,

het gegeven multifunctionaliteit. Terwijl je eerst en vooral

barbezoekers...) én dat van 9u ‘s morgens tot 3u ‘s nachts

je kernopdracht zou moeten bedenken, en dan kijken of je

wordt gebruikt. Het publiek is hierin maar een groep onder

daar eventueel nog extra flexibiliteit aan kunt vastkoppelen.

de andere, die de ruimte overneemt van de personeelsleden

Als je vertrekt vanuit multiflexibiliteit (polyvalentie) heb je

van het huis wanneer hun dag erop zit, om dan weer te

geen kernopdracht. De angst om binnen bouwprojecten voor

worden afgelost door de nachtbrakers. B-architecten: ‘Een

artistieke ruimtes de keuze te maken voor een specifieke ar-
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chitectuur heeft te maken met gebrek aan expertise en traditie
binnen podiumkunsten in Vlaanderen. Het positieve gevolg
daarvan is dat dit de dansboom van de jaren tachtig mogelijk
heeft gemaakt, omdat het landschap nog niet dichtgeslibd
was in instituten. Maar het nadeel is dat er door dit gebrek aan
traditie in het theatermétier ook nooit overkoepelend is nagedacht over infrastructuur. De boom bevrucht de traditie en zet
een stap verder, vanuit een antithese. Maar dat ligt blijkbaar
een stuk moeilijker voor de architectuur die daarmee gepaard
gaat. Budgetten voor grote en of kleine culturele infrastructuren zijn hefboommomenten die het beleid van de komende
tien/twintig jaar gaan bepalen. Hierover wordt helaas niet lang
beursschouwburg
1885 Op de plaats waar vandaag
de Gouden Zaal staat, bouwt de
eigenaar van het pand, Walckiers, een feestzaal.
Op de benedenverdieping bevinden zich een winkel en een café
met biljartzaal.
1947 Architect Jacques Cuisinier
vormt de feestzaal om tot een salle
de spectacle (zaaltype ‘bonbonnière’)
en de werking wordt Théatre de la
Bourse genoemd. De zaal telt in
totaal vierhonderd zitjes.
Jaren ‘70 De zaal fungeert als
cultureel animatiecentrum, een
soort ontmoetingsplaats voor
Vlaamse jongeren in Brussel,
aangezien er toen nog geen
culturele centra in en rond
Brussel bestonden. De nadruk
ligt op concerten.
Jaren ‘80 de klemtoon wordt
gelegd op de presentatie en
co-productie van een specifiek
soort theater dat in de kvs niet
aan bod komt. Het theater
van de kvs wordt door theatermakers die in de Beurs aan
bod komen als ‘reactionair’ en
‘bourgois’ ervaren. De Beurs
toont met regelmaat nieuwe
theatervoorstellingen van
makers, groepen of collectieven
zoals Mannen Van Den Dam,
Josse de Pauw, Radeis, Jan Joris
Laemers met Maatschappij Discordia, Jan De Corte, Trojaans
Paard en Hauser Orkater (het
latere Mexicaanse Hond). Het
kan daardoor oeuvre-ondersteunend genoemd worden.
Naast theater is er ook jeugdtheater (het latere Bronks buiten de
Beurs), muziek, lezingen, en er
komt een videowerking bij, die
een kleine productionele ondersteuning, distributie en pro-

genoeg nagedacht. Op het allerhoogste niveau worden budgetgrammatie omvat. Gaandeweg
worden er ook meer tentoonstellingen georganiseerd. De
videowerking en het jeugdtheater worden begin jaren negentig
door de nieuwe leiding van de
Beursploeg (Paul Corthouts en
Stef Ampe) afgestoten.
1983 Het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap koopt
het gebouw van Walckiers. Er
worden plannen gemaakt om
alles af te breken en een volledig
nieuwe theaterzaal te bouwen.
Dat oogst veel kritiek, omdat
men van de charme van de oude
zaal houdt. Wegens een gebrek
aan financiële middelen worden
de plannen voorlopig aan de
kant geschoven.
1991 De commissie monumentenzorg laat weten dat de zaal
weliswaar charme heeft, maar
niet authentiek is. Bijgevolg kan
het gebouw niet geklasseerd
worden als ‘historisch gebouw’.
Om budgettaire redenen wordt
ervoor gekozen de oude zaal te
verbouwen, in plaats van een
volledig nieuwe theaterzaal op
te trekken.
Jaren 90 Er is de komst van het
Beurskaffee, dat refereert aan
het gegeven dat de Beurs zijn gebouw en werking expliciet open
wil stellen voor de dynamiek en
energie van de stad Brussel.
1997 Er wordt door artistiek
leider Paul Corthouts een architectuurwedstrijd georganiseerd
met als opdracht: meer ruimte
en infrastructurele mogelijkheden creeëren. De authenticiteit
van het gebouw moet daarbij behouden blijven. Het programma
is sociaal-cultureel geïnspireerd,
waardoor er gemikt wordt

ten geïnvesteerd in beton, en dit werkt determinerend naar de
toekomst toe.’
De polyvalente ruimte vandaag
In het verlengde van het socialiserende gemeenschapsidee van
de jaren ‘70, waar de ruimte werd gezien als de socialisator bij
uitstek, is vandaag de eis naar flexibiliteit – die erop gericht is
een zo ruim mogelijk publiek en zo breed mogelijk programma
voor te schotelen – in schrijnende tegenspraak met de noden
van de artiest. De multifunctionaliteit van een zaal staat in
op een open gebouw dat mensen
moet prikkelen en uitdagen, en
waar permanent activiteit kan
zijn. Zo kan de stedelijkheid
op een maximale manier het
gebouw binnendringen. Het
moet een polyvalent gebouw
worden waar niet alleen theater,
maar ook evenementen kunnen plaatsvinden. Omdat er al
genoeg ‘klassieke theaters’ huisden in het centrum van Brussel,
gaat de Beurs bewust een andere
koers varen.
1998 De wedstrijd wordt gewonnen door DHP-architecten en
B-architecten. De opdracht
wordt verwezenlijkt door een
verbindingsstraat te maken
tussen de August van Ortstraat
en de Karperbrug.
2001 Start van de verbouwingswerken en de verhuis naar de
Kazernestraat. Gedurende dit
jaar heet de Beurs BSBbis. Er is
ook een directiewissel.
2002 Er is opnieuw een directiewissel: Guido Minne neemt
het roer over van Marijke
Vandebuerie. Onder impuls van
Minne komt er meer aandacht
voor podiumkunsten. Daardoor
worden in een zeer late fase van

de verbouwing het balkon en de
decoratie uit de zaal gehaald,
om plaats te maken voor een
black box waarin dubbelzijdig
gespeeld kan worden. Het
aantal zitplaatsen valt daardoor
terug van 340 naar 167.
De werking evolueert verder van
een theaterspeelplaats naar een
zeer brede waaier van activiteiten die over het hele gebouw
gespreid worden.
2004 Opening van het nieuwe
gebouw. Het openingsfeest
duurt tien dagen non stop,
waarna snel duidelijk wordt
dat dit niet haalbaar zal zijn
als werking. Er staat te weinig
programmeringsbudget ter
beschikking en het werken in
shiften gaat ten koste van de
betrokkenheid en de motivatie
van de medewerkers.
2006 De nieuwe artistiek directeur Cis Bierinckx onderstreept
de schouwburgfunctie en heeft
het weer over een kunstencentrum. Daarbij komt in de
werking het accent te liggen op
video en beeldende kunst, ten
nadele van de sociaal-cultureel
geïnspireerde werking zoals die
er vroeger uitzag.

schril contrast met haar praktische, optimale bruikbaar-

een bepaald huis in residentie is? Op die manier zou er kun-

heid. Multifunctionaliteit is een opschorting van de

nen gewerkt worden aan de kracht van het verschil tussen

keuze, en maakt bijgevolg niets mogelijk. Zoals hierboven

de zalen, op hun specifieke kwaliteiten, in plaats van hun

aangetoond, is een doorgedreven flexibiliteit in functies

eeuwige tekortkomingen. Door de onderlinge verschillen

eerder contraproductief voor creatie en presentatie dan dat

uit te vergroten, zou je tot een rijker en meer geschakeerd

hierdoor werkelijk nieuwe ontmoetingen en mogelijkheden

veld van mogelijkheden kunnen komen, dat naadloos

zouden ontstaan. Strikt genomen kan flexibiliteit enkel

aansluit op de behoeften van de artiest op het gebied van

worden gehanteerd binnen een ruimte die in de eerste

akoestiek, ruimte, en publiekscirculatie. Het is een visie

plaats wel degelijk een zeer bepaalde functie dient. Met

op polyvalentie die niet de zaal centraal stelt, maar de

andere woorden: polyvalentie komt niet voort uit onbeslist-

complementariteit van de zalen op een grotere oppervlakte.

heid, maar uit duidelijke keuzes.

Hierdoor kom je tot een sterker en meer concurrentieel

Jan Maertens: ‘Vroeger moest de architect probleemoplos-

productieapparaat dat de creatie versterkt en ondersteunt.

send werken om een aantal ideeën te concretiseren. De tech-

Op tijdelijk niveau gebeurt dit bijvoorbeeld tijdens het

niciteit liep hierbij altijd achter op de ideeën, waardoor er

KunstenfestivaldesArts in Brussel of het Time Festival

een compromis moest worden gesloten tussen het haalbare

in Gent. Daar wordt voor de artiesten gezocht naar een

en het wenselijke. Sinds kort lopen onze ideeën achter op de

locatie op maat van hun productie, verspreid over heel de

technische potentie. Alles is nu mogelijk: er zijn techni-

stad, met een optimaal gebruik van de mogelijkheden die

sche, technologische, materiaalkundige oplossingen voor

in de stad aanwezig zijn. Op die manier dragen de huizen

elk nieuw idee. Hierdoor ontstaan ideeën te snel, te los, uit

ook een gedeelde verantwoordelijkheid voor het gepresen-

het niets. Ze zijn niet meer gelinkt aan een evolutie in mate-

teerde aanbod en stapt het theater uit zijn ‘heilige huisje’

rialen, waardoor er een gedrocht ontstaat, een omgekeerde

werkelijk de stad in. Waarom geen performancefestival in

utopie. Alles is mogelijk, dus moeten we nu enkel nog een

samenwerking tussen de Beursschouwburg, het Kaaithea-

idee vinden om daar iets mee te doen.’

ter, Les Bains en Les Halles? Waarom niet meer initiatieven

Anders dan in de jaren ‘70 is er vandaag ook geen gebrek

die de grenzen van het ‘eigen’ publiek en het ‘eigen’ theater

meer aan presentatieplekken. Misschien is het dan ook tijd

overschrijden?

geworden om de ‘huisbranding’ van de kunstencentra en
theaters los te koppelen van hun eigenlijke infrastructuur.
Waarom zou er niet kunnen geprogrammeerd worden
vanuit een duidelijk profiel van het huis, in andere theaters
die beter tegemoet komen aan de noden van de artiest die in

© David Hendrickx
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Pieter T’Jonck, 'More songs about buildings and theater...' in Van Den
Dries, De Belder en Tachelet (ed), De Verspeelde werkelijkheid, Verkenningen
van Theatraliteit, Van Halewyck, Leuven, 2002.
2 Trends: http://www.trends.be/articles/index.jsp?siteID=4&sectionID
=231&articleID=41800

historische
theaterschetsen
Pieter T’Jonck

Teatro Olimpico, Palladio en afgewerkt door Scamozzi, 1580, afbeelding in collectie Victoria and Albert Museum London, © Van Parys Media

Adolf Loos merkte al op dat je architectuur niet kan weerge-

daar heel ver in: als je in een ruimte komt zonder ramen op

ven in een plat vlak. Elke afbeelding van een gebouw, zelfs

ooghoogte, maar met een hoog, uitbundig gedecoreerd pla-

al gaat het om een foto, doet de ervaring van de ruimte te

fond, loop je onwillekeurig met je hoofd omhoog. Of als je,

kort. Ruimte impliceert immers verplaatsing en meteen

zoals in een woning van Loos, merkt dat talloze zichtlijnen

tijd en herinnering. Terwijl je door een ruimte beweegt,

zich voortdurend kruisen, zal je ongetwijfeld op je hielen

voegen eerdere zichten en ervaringen als licht, geur, ge-

gaan draaien om te vinden waar de spin zit in dit web. Je

luidsweerkaatsing, zich samen met nieuwe zichten en

benadert gebouwen ook altijd op een bepaalde manier: je

ervaringen. Dat verhoogt het bewustzijn van je aanwezig-

slaat ze niet open als een bladzijde in een boek maar je komt

heid, in de lichamelijke zin van het woord. Elke nieuwe blik

ze tegen: je botst er op of je ziet ze van verre. In sommige

op de ruimte impliceert meteen ook het bestaan van andere

gevallen – in het bijzonder bij theaters is dat vaak zo – kan

blikken en invalshoeken, en dus de potentiële aanwezig-

je een gebouw of een ruimte slechts vermoeden, en moet je

heid van anderen, of van degene die je zelf even tevoren

een stelsel van gangen of binnenpleinen doortrekken om

was. Terwijl je een gebouw verkent, word je er in zekere zin

de ruimte te ontdekken. Een van de beroemdste en oudste

ook door geregisseerd of gechoreografeerd. Een gebouw

renaissancetheaters, het Teatro Olimpico van Palladio en

suggereert een mogelijk gebruik, een blik, een wandeling,

Scamozzi, ziet er van buiten niet uit: een ruw gemetste muur

maar bepaalt zelfs in strikt fysieke zin je gedrag. Je loopt

met een eenvoudig deurtje, een beetje weg van de straat gele-

anders als de vloer helt, als je een trap op moet of als het pla-

gen. Waren er niet de pijltjes die naar de ingang wezen, dan

fond heel hoog of net heel laag is. Sommige ruimtes gaan

ontdekte je dit pareltje van renaissancearchitectuur nooit.

etcetera 105

Zo weet je meteen dat niet iedereen hier welkom was. Slechts

Dat is waar het in de afbeelding van het San Carlo theater

een hooggeleerd gezelschap kwam hier samen om de thea-

ook over gaat. Op het voorplan zie je het proscenium, met

terkunst van de oudheid te bestuderen en te doen herleven.

de arcade van de podiumopening die mooi de ronding van

Theaters hebben, als ruimte, nog wel enkele opmerkelijke

de zaal voltooit. Dat is een perspectivische tour de force,

trekjes, die hen doen verschillen van andere ruimtes. De

want in werkelijkheid staat deze ‘manteau’ tegenover het

meeste gebouwen of ruimtes ‘geven’ zich niet ‘in één oog-

hoefijzer van de zaal, trekt hij als het ware een streep tus-

opslag’ als je ze betreedt. Een kashba bijvoorbeeld bestaat

sen podium en zaal. Meteen maakt het schilderij zo echter

uit talloze overgangen en tussenruimtes die je al snel doen

duidelijk dat die ‘streep’ niet absoluut is. Het proscenium

vergeten waar de in- of uitgang nu weer was. Elke nieuwe

en het podium zelf zijn een weerspiegeling van de zaal:

sequens, doorgang, drempel of opening dwingt tot een

ze hebben hun eigen loges, over verschillende etages nog

onderhandeling of een bevraging. Is dit een ruimte waar ik

wel. Zo lijkt het wel helemaal alsof podium en zaal in

toegang toe heb of niet? Hoe merk ik dat? Wat kan hier, wat

elkaar overlopen. (In de Gentse Minardschouwburg werd

kan hier niet? Theaters zijn het omgekeerde van een kash-

dat enkele jaren geleden – maar helaas in een nogal bleke,

ba. Alles ligt hier strikt vast en is in één blik te vatten, ten-

brutale vorm – nog eens overgedaan). In dit schilderij lopen

minste als je op de juiste plaats binnenkomt. Het is opmer-

parterre en het podium, ter gelegenheid van een carnavals-

kelijk hoe alle afbeeldingen van theaters dat aspect ervan

bal, ook werkelijk in elkaar over. Dat was geen Napolitaans

recht proberen te doen. Je krijgt steeds een groothoekbeeld

aardigheidje: de meeste theaters à l’italienne boden die

van zowel de zaal als het podium. Of je hier binnen mag of

mogelijkheid. Dat het om een carnavalsbal gaat, is een

niet is heel duidelijk geregeld. Zelfs de trappen en foyers

pikant detail: het publiek is hier zelf acteur geworden. Het

die je mag gebruiken, lagen – vroeger althans – strikt vast

carnaval draait de werkelijkheid hier niet binnenste buiten,

(wij hebben het wat moeilijk met dat soort verdelingen naar

maar versterkt één aspect ervan. In dit theater speelt men

rang en stand maar onbewust weten we, als we een theater

niet enkel op het podium theater. Hier gaat men naar het

à l’italienne betreden nog altijd hoe het ‘eigenlijk’ zit). En

theater om het spektakel van de anderen te zien. Het thea-

in de zaal zelf, in het Teatro San Carlo in Napels bijvoorbeeld,

ter is hier geen spiegel meer van de werkelijkheid, maar de

kan je er helemaal niet meer naast kijken wie het hier voor

werkelijkheid zelf.

het zeggen heeft. De koninklijke loge op het schilderij

(Je moet je ook aan de werkelijkheid kunnen onttrekken.

ervan staat enkel om perspectivische redenen niet pal in het

De loges op het podium bieden daartoe duidelijk niet veel

midden van het beeld. Als er één ruimte is, die tot in de de-

gelegenheid, al hebben ze gordijnen. Maar in de zaal lijkt

tails bepaalt wat je er kan en mag, en volgens welke regels,

het heel eenvoudig om de werkelijkheid even buiten te

dan wel een theater.

sluiten, of het spektakel even te onderbreken, door de gor-

Theaters kunnen dan ook niet zonder mensen. Zeldzaam zijn

dijnen neer te laten. En die koning van Napels, die kan zich

afbeeldingen van lege theaters. Die zijn ook niet om aan te zien.

het best van iedereen verstoppen. Hij kan zelfs ongezien

Een theater zonder mensen is geen theater. Daarom zijn echte

naar zijn paleis, waar het theater tegen aanleunt, terugke-

theaters ook altijd een beetje overdonderend. Het decorum van

ren. Hij ziet iedereen, maar niemand ziet hem.)

de zaal moet de toeschouwer aansporen om zijn rol te vervullen.

Het gaat er beslist niet altijd even vrolijk aan toe. Theater

Het moet hem een zeker ontzag inboezemen, maar niet zoveel

is een vreemde mengvorm van frivoliteit en diepe ernst.

dat hij in zijn schulp kruipt. Integendeel, voldoende klater-

Plechtigheid is een ander woord ervoor. Over Louis XIV,

goud, pluche of zelfs een forse dosis slechte smaak moeten hem

een groot liefhebber van theater en architectuur, gaat het

in die lichtjes opgelaten stemming brengen die hem prikkelt

verhaal dat hij niet in het minst gelovig was, maar dat er

om zijn rol in het spektakel met de nodige verve op te nemen.

hem toch alles aan gelegen was om elke religieuze ceremo-

Interieur van Teatro di San Carlo, Napels, ca 1840, gebouwd in 1737 door Medrano
naar de plannen van Carasale. Ingekleurde litografie gemaakt in ca 1840,
© Van Parys Media

Concert van een dameskoor in de Filarmonici van Venetië, olieverfschilderij van
Gabriele Balla, ca 1782, Pinacoteca Querini-Stampalia Venetië, © Van Parys Media
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nie tot in het kleinste detail nauwgezet, en met de grootste

De intieme band die in de 17de en 18de eeuw bestond tus-

luister, op te voeren. Het leven was voor hem theater. Wat

sen theater en ‘wereld’ zie je ook in het schilderij van het

zich achter de coulissen afspeelde, was bijzaak. Wij noemen

huwelijksfeest van de kroonprins in Parijs, in het Hôtel Petit

dat schone schijn, maar schone schijn was dus diepe ernst.

Luxembourg in 1770. Strikt gesproken is dit geen theater,

Het besef dat de ordening van de wereld – zoals die door

maar een feestzaal. De gelijkenis met een theater is echter

de architectuur en het theater weerspiegeld en vastgelegd

treffend. Ook hier is een kring van loges rond een parterre.

werd, misschien slechts een zinsbegoocheling was – lag

Alleen is de tekst van dit stuk niet voluit geschreven. Dit hu-

net om de hoek. Maar net daarom moest het spel zo ernstig

welijksfeest is dus eerder een choreografie. Het lijdt immers

gespeeld worden. Het geloof in de orde van architectuur

geen twijfel dat niemand zich hier zonder een goede reden

en theater schortte het gebrek aan een echte orde op. Daar

in één of ander groepje ophoudt. En dat het midden van de

hoort heel wat stijve deftigheid en protocol bij. Het concert

parterre leeg blijft, kan enkel betekenen dat de belangrijkste

van het dameskoor in een groot Venetiaans salon toont het

gasten ze nog moeten betreden. Komen ze trouwens niet van

ongemakkelijke van die sier. Het publiek zit in vol ornaat,

links aangeschreden?

in een strikte slagorde van stoelen en onder het wakend

De eerste theaters in Italië waren net zo’n ruimtes, maar

oog van deurwachters, toe te kijken hoe het koor zingt.

dan zonder een dak erboven. Van Firenze tot Ferrara wer-

Erg opwindend lijkt dit allemaal niet. Een vrouw rechts

den binnenpleinen van palazzi in gebruik genomen om

vooraan kan het niet laten om even met haar buurman te

theater op te voeren. Daar was de band tussen de echte

praten. Waar denken deze Venetianen aan terwijl ze het

wereld en de theatrale wereld nog deels aanwezig, omdat de

gezang aanhoren? Wie zijn de laatkomers die we links en

natuurelementen nog vrij spel hadden. En je had natuurlijk

vooraan zien? Het schilderij is ongewild ironisch: de zaal

aan alle zijden prachtige doorzichten in de zalen en tuinen

hangt vol spiegels, zodat het koor zichzelf voortdurend kan

van het palazzo. Maar kijk dan hoe zeer de schilder op dit

monsteren. Terwijl de zaal zich spiegelt aan de verheven

doek moeite doet om diepte te suggereren. En niet alleen

zang, spiegelen de letterlijk verheven zangeressen zich aan

diepte. De gangen achter de colonnades zijn onnatuurlijk

zichzelf. Theater is een spiegelpaleis.

fel verlicht. Dat kan niet, want het gaat om een gesloten

Interieur van de balzaal van Hotel du Petit Luxembourg, Parijs, omstreeks 1770, pen tekening door Chalgrin, Cabinet des Arts graphiques, Paris, Musee du Louvre, © Van Parys Media

etcetera 105

Dionysus Theatre, Athene . Houtsnede naar een tekening
van Buehlmann omstreeks 1879 © Van Parys Media

ruimte, en kunstlicht beperkte zich in deze tijd tot kaarsen,

wel het centrale perspectief: er is één plaats van waaruit het

die nooit de helderheid van zonlicht kunnen halen. De

perspectivische decor van Scamozzi ideaal te bekijken is.

schilder neemt ons in het ootje. Zelfs uit de ‘hemel’ van de

Meteen zijn de plaatsen, althans impliciet, niet meer even

zaal lijkt licht te stromen dat de kolommen aan één zijde

gelijkwaardig als in het Griekse voorbeeld, waar de scène-

van de zaal helderder uitlicht dan die aan de andere zijde.

wand vooral diende als klankkast.

Alsof de zon van links kwam, net zoals de trompe-l’oeil van

Het gekke is dat het Dionysostheater een buitenbeentje

de plafondschildering het suggereert. Dit schilderij vertelt

is onder de theaters van het klassieke Griekenland van

een andere waarheid over theater: het gaat niet over wat er

de Oudheid. De meeste klassieke Griekse theaters keken

werkelijk te zien is, maar over wat we willen zien. Theater

gewoon over de stad of het landschap uit. Grieken hadden

impliceert een soort bijziendheid, met alle vergezichten

namelijk een broertje dood aan ingewikkelde bouwwerken.

die het oproept. Het suggereert een wereld maar het is een

Ze kozen daarom vaak een geschikte helling om met een

afgesloten ruimte, die ondanks alles ook buiten de wereld

minimum aan middelen een tribune op te bouwen. De reli-

staat. De rekening voor die bijziendheid werd 19 jaar later, in

gieuze betekenis van de plaats en de kwaliteit van het uit-

1789, gepresenteerd. (Het schilderij uit Napels windt minder

zicht, over de orchestra heen, naar het landschap, hielpen

doekjes rond de lichtkwestie: de hemel van de zaal is een

mee de keuze te bepalen. Daarmee sloegen ze twee vliegen

grote reflector voor de reuze kandelabers die er opgehangen

in één klap: ze creëerden een krachtig beeld van zichzelf als

zijn. De schaduwen van de mensen op het podium zijn wel-

gemeenschap. En ze hadden er hun eigen stad of land, en

licht een min of meer reële weergave van wat er werkelijk te

niet te vergeten ook het uitspansel, als ‘decor’ meteen bij.

zien was).

Dat was niet meer het geval in het Teatro Olimpico, al

Het klassieke westerse theater heeft het er altijd wat moei-

valt het daglicht daar nog wel binnen via hoog boven de

lijk mee gehad dat zijn ruimte zo absoluut van de buitenwe-

publiekstribune geplaatste ramen. Maar de hemel was

reld afgesloten was en toch die wereld wilde representeren.

onherroepelijk afgesloten. Is het uit een soort heimwee dat

Dat was al zo bij het Teatro Olimpico. De gravure naar een

Palladio dat plafond dan maar meteen van een schilderij

schilderij van Josef Buehlmann uit 1844 toont goed wat

van de hemel voorzag? Of geldt het omgekeerde: was de

Palladio in de zestiende eeuw voor ogen stond. Buehlmann

echte hemel te wisselvallig en onbetrouwbaar, en koos men

waagt zich aan een reconstructie van het Dionysostheater

met plezier voor een kunstmatige hemel vol mythologische

in Athene. Of de man ooit ter plaatse ruïnes inspecteerde

wezens? Diezelfde hemel zien we ook in Napels en in het

lijkt echter twijfelachtig. Zijn reconstructie lijkt in elk

Hôtel Petit Luxembourg. Enkel de Venetianen passen er, in

geval niet zo wetenschappelijk, al was het maar omwille

deze afbeelding, voor.

van de ver doorgevoerde uitwerking van de scènewand. Je

Scamozzi herneemt nog een idee van de oude Grieken: het

herkent er echter dezelfde opbouw in als die van Scamozzi’s

perspectivische decor biedt een doorzicht op een stad. Niet

vaste decor voor het Teatro Olimpico: een grote en plechtige

de echte stad die de Grieken zagen, niet het nog middel-

ingang in het midden en twee zij-ingangen. Even belang-

eeuwse Vicenza, maar een ‘verbeterde’ stad met prachtig

rijk was de democratische opstelling van de zitplaatsen:

geordende colonnades. Een ideale stad, die nog slechts

er is niet zo gek veel onderscheid in rang en stand, behalve

weinig te maken had met de echte. Maar toch. Het theater

dan bij de voorste zitplaatsen, die klaarblijkelijk aan de

verbloemde de werkelijkheid. Het stond tussen de werke-

meest geëerde burgers voorbehouden zijn. Dat gold ook in

lijkheid en de waarneming en verving ze. Maar was er ook

het Teatro Olimpico. Het had geen koninklijke loge. Dat

niet een spoor van heimwee naar de tijd dat het theaterspel

theater is op die manier een uitzondering in de geschiede-

als vanzelf zijn plaats had in de stad, en niet het resultaat

nis van het Europese theater. Het gebeuren op het podium

van een ingewikkelde en studieuze operatie? Dat heimwee,

is hier nog het allerbelangrijkste. Het introduceert echter al

daar zitten wij in elk geval mee.
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Het architecturale onderzoeksteam
BAVO maakt korte metten met het idee
van stadsontwikkeling op de kap van de
‘creative class’. Geen renovatie zonder
recuperatie, zo blijkt...

Pleidooi voor een oncreatieve stad
oncreatieve

Vijf punten voorafgaand aan elke discussie over het lanceren van een
cultureel tegenwicht op de huidige doorstart van Rotterdam als
creatieve hoofdstad van Nederland. Eerste aanzet van een nog
te voltooien manuscript. Rotterdam, 31 augustus 2006
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1. Enkel de creatieve klasse kan ons nog redden?

Gemeten naar traditionele maatstaven, verkeert Rotterdam

kapitaal’ – dat men lokaliseert in specifieke groepen – afge-

anno 2006 in een wonderlijke fase. We herinneren ons al-

tapt in het geloof dat het algemene goed hier het meest bij

lemaal de tijd waarin een progressief beleid bestond in het

gebaat is. Men is er heilig van overtuigd dat enkel creativi-

opvoeden, organiseren en emanciperen van de – in Rotter-

teit het culturele, sociale én economische leven van Rotter-

dam overvloedig aanwezige – arbeidersklasse. Het op peil

dam uit haar winterslaap kan wekken. Een drietal redenen

brengen van de bestaansvoorwaarden van deze misdeelde

wordt hier doorgaans in stelling gebracht. De creatieve

en misnoegde massa – door bijvoorbeeld te voorzien in

klasse wordt in de eerste plaats gelanceerd als de meest

volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en ontspan-

essentiële randvoorwaarde voor een bruisende ‘stedelijke

ningsvoorzieningen – werd gezien als conditio sine qua non

cultuur’. Vaak genoemd in dit verband zijn haar onconven-

voor een hechte sociale cohesie alsook een stabiele econo-

tionele gedrag, haar excentrieke dagelijkse bezigheden en

mie. De koers die Rotterdam vandaag vaart zet deze situatie

haar gevarieerde – vaak onnavolgbare – woonwensen. Ten

op zijn kop. Een progressief beleid streeft niet langer naar

tweede zou dergelijk creatief stedelijk klimaat een sfeer

het stabiliseren van de economie, maar naar het dynamise-

van permanente innovatie en vernieuwing bewerkstelli-

ren en innoveren ervan met het oog op haar internationale

gen die de ideale voedingsbodem vormt voor bestaande en

concurrentievermogen. Zij ijvert niet langer voor het cre-

nieuwe economische bedrijvigheid. Tenslotte gelooft men

ëren van hele, hechte gemeenschappen, maar stimuleert

dat de creatieve sector een aanzuigende werking uitoefent

individuatie en variatie. Hiertoe zet zij niet langer in op de

op andere meerverdieners, waardoor een natuurlijke vari-

grote meerderheid van de populatie – de middenmoot – maar

atie ontstaat in de bevolkingssamenstelling van een stad.

op kleinere, meer specifieke groepen die – zo beweert men

Vooral voor een gemeente als Rotterdam is dit van belang,

dan – kleur en leven schenken aan de Rotterdamse gemeen-

omdat zij hierdoor de noodzakelijke inkomsten kan gene-

schap, zoals kunstenaars, ontwerpers, ICT-nerds, maar ook

reren, die sociale activiteiten voor de grote massa financieel

managers, yups en CEO’s.1 De gevolgen van deze mentali-

mogelijk maken – en dit zonder kunstmatige negatieve

teitswijziging zijn vandaag overal in Rotterdam zichtbaar.

ingrepen, zoals het plaatsen van een hek rond Rotterdam.

We denken dan bijvoorbeeld aan het nieuwe Lloydkwartier,

Kortom, het verwennen van de creatieve klasse met voorde-

een mega-ontwikkeling die door de gemeente Rotterdam en

lige vestigingsvoorwaarden, goedkope woonwerkplekken

haar geprivilegieerde partners expliciet uitgedacht is als een

of aantrekkelijke uitgaansgelegenheden wordt vandaag

‘woonwerkoase’ voor de creatieve klasse. Een kleiner doch

niet gezien als een eenzijdig sociaal beleid dat gericht is

even symptomatisch project is het project De dichterlijke vrij-

op een enkele bevolkingsklasse en dus het herstel van een

heid in het Wallisblok te Spangen, waar woningen letterlijk

klassenmaatschappij die loopt op twee snelheden. Het

weggeschonken zijn aan jongeren actief in de creatieve sector.

wordt integendeel gepropageerd als het sluitstuk van een

De algemene beleidslijn achter deze twee voorbeelden is

progressief beleid waarin iedereen – doch sommigen, van

duidelijk: eerder dan het optimaliseren van het welvaarts-

nature, meer dan anderen – zijn of haar creatief potentieel

peil van de grootst mogelijke groep, wordt het ‘creatieve

maximaal kan uitbuiten.2
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2. Een bohémien maak je toch gewoon!

De creatieve klasse is niet alleen interessant als producent

gehalte van steden, dan haalt Amsterdam het ongetwijfeld

van een dynamisch stedelijk klimaat, zij is ook interessant

van Rotterdam met een straatlengte voorsprong. Zoals

vanwege haar onverzadigbare consumptiedrang. Niet toe-

we echter opmerkten, blijft Rotterdam niet bij de pak-

vallig typeert Richard Florida de hedendaagse creatieveling

ken zitten en is ze druk bezig met het treffen van allerlei

als een bohémien: een levensgenieter die voor het onder-

maatregelen om de bestaande creativiteit in de stad aan

houden van zijn levenskwaliteit graag in zijn portemonnee

zich te binden, te mobiliseren, stimuleren, organiseren

tast. Deze karaktertrek is vandaag fel begeerd door steden.

enzovoort. We stoten hiermee op een flagrante contradictie

Zo stelt Ron Boschma dat ‘waar de creatieve klasse woont,

binnen de theorie en de praktijk van de creatieve stad. Het

vestigen bedrijven zich, worden veel nieuwe bedrijven

is één van haar geloofsartikelen dat een stad, om creatief

gestart en neemt de werkgelegenheid toe. Want de crea-

te zijn, vooral niets moet doen en haar authenticiteit moet

tieve klasse is niet alleen creatief en innovatief, ze besteedt

behouden. Arjo Klamer omschreef het als ‘Achteruit leunen

ook veel geld aan verschillende vormen van uitgaan zoals

en authentiek zijn… Meer nadruk op kennis, dan op de

horeca en theater, wat leidt tot extra werkgelegenheid en

haven.’7 Kortom, Rotterdam moet niet alleen hengelen naar

een bijdrage aan de lokale economie.’ Het inzetten op de

nieuwe contracten met multinationals, maar vooral ruimte

bohémiens onder haar inwoners is voor Rotterdam dan ook

bieden aan nieuwe initiatieven die zich spontaan, ‘van de

een investering met een verzekerde return. Dit in tegenstel-

bodem op’ aandienen.

ling tot de oude strategie van het bouwen van sportstadia

Ondanks dit gepraat over authenticiteit en spontaniteit, is

bijvoorbeeld, die vaak een lage of onzekere return value

in de praktijk echter vooral het omgekeerde gaande: uit alle

bood. 4 Om nog maar te zwijgen over de jarenlange investe-

creatieve initiatieven spreekt een duidelijke, ondernemende

3

ringen die verdwenen in de bodemloze put van de sociale

houding, alsook een geloof in de maakbaarheid van crea-

woningbouw. Vandaag luidt het dat enkel door in te zetten

tieve stedelijkheid. Men gaat ervan uit dat dit ontwikkeld

op sectoren met een hoge return value – zoals de bohémiens

kan worden (Paul Rutten) of toch op zijn minst georgani-

– Rotterdam de nodige inkomsten kan genereren voor pos-

seerd kan worden (Siebe Thissen). De lokale overheden doen

ten die zorgvragend zijn, zoals sociale huisvesting. Kortom,

hun uiterste best om op alle mogelijke manieren partners

ook als consument is de creatieve klasse vandaag van over-

en belanghebbenden te betrekken in de planvorming en

levingsbelang. Zij draagt immers bij aan de constructie

uitvoering. We denken hierbij in de eerste plaats aan de

van een sterke regionale economie, die Rotterdam voorziet

vele vormen van publiek-private samenwerking, waarbij

van een eigen economisch draagvlak en haar zo niet langer

de kennis en het kapitaal van private partijen aangespro-

afhankelijk maakt van krachten van ‘buitenaf ’. Deze over-

ken worden voor het inrichten en invullen van de stad.

tuiging wordt nog aangewakkerd door het bewustzijn dat

Maar ook het ‘casco’ wegschenken van oude pakhuizen,

Rotterdam met haar havenactiviteiten misschien wel een

industriële panden of vooroorlogse volkshuisvesting aan

economische trekker van (internationaal) formaat in huis

creatieve professionals is onderdeel van de maakbaarheid

heeft, maar dat haar succes niettemin bijzonder onzeker is.

van creativiteit. Denk bijvoorbeeld aan het oude voc-pand

Een beslissing aan de overkant van de oceaan kan Rotterdam

dat ter beschikking gesteld werd – onder de voorwaarde dat

in geen tijd onderdompelen in een financiële crisis, waarvan

het pand intact bleef – voor de uitbouw van het muziek- en

de schokgolven zich over het ganse Rotterdamse grootstede-

filmpodium worm@ voc. En tenslotte, ook de lancering

lijke gebied zullen verspreiden. Het is dan ook een halszaak

vanuit de lokale overheden van interactieve stadsprojecten

voor Rotterdam om naast de havenactiviteiten werk te ma-

zoals de Groeibriljanten – waarin de gewone man de ‘kan-

ken van haar creatieve industrie.5

sen’ in zijn buurt ‘mag’ identificeren om zo een steentje bij

Vooral ‘grote buur’ Amsterdam geldt in deze onzekere eco-

te dragen aan de uitbouw van het nieuwe Rotterdam – is

nomische tijden als lichtend voorbeeld – alsook als naaste

onderdeel van deze opvallende rémonte van het maakbaar-

concurrent – op vlak van een stedelijk beleid dat gericht

heidsdenken. Op die manier is het creatieve tijdperk niet

is op creativiteit. Rotterdam lijkt hierbij een historische

zomaar een natuurlijke gebeurtenis, die zich spontaan aan-

achterstand te hebben ten opzichte van Amsterdam, dat

dient als de volgende fase in de historische ontwikkeling van

door velen wordt aanschouwd als ‘van nature creatief ’.6 En

steden. Rotterdam lijkt de geschiedenis vooral een handje

inderdaad, als Florida de homo propageert als het school-

te helpen door eerst een creatieve klasse te construeren en te

voorbeeld van de bohémien, en deze vervolgens verheft tot

installeren 8 – door een deel van haar bevolking op een troon

de kritische maatstaf voor het bepalen van het creatieve

te zetten die zich dan authentiek en creatief moet gedragen.
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3. De hedonistische calvinist

Als Florida beweert dat ‘de plaats’ de voornaamste economi-

het proletariaat een logisch gevolg van haar plaats binnen de

sche en sociale organiserende eenheid is van onze tijd 9, dan

productieverhoudingen – een plaats die, in het geval van het

mogen we ons niet vergissen. Het gaat hier niet zomaar om

proletariaat, tevens als symbool fungeert van het structu-

het marxistische inzicht in wat David Harvey het ‘centrale

rele onrecht waarop de hele maatschappelijke organisatie is

moment van de stedelijke constructie’ noemt. Zo stelt Har-

gebouwd. Het gepraat over authenticiteit die de wervingstra-

vey dat ‘alle politiek-economische processen die we waar-

tegieën van Rotterdam voor creatieve jongelingen doorspekt,

nemen bemiddeld zijn doorheen de filter van de stedelijke

maakt pijnlijk duidelijk dat dit gebeurt door de zuivere

organisatie’, en dus dat ‘het stedelijke en de stad niet simpel-

dwang van het superego. De huidige generatie kunstenaars

weg geconstitueerd worden door sociale processen, maar dat

en ontwerpers zouden wel gek zijn om de vele voordelen die

deze [juist andersom de sociale processen] constitueren.’10

hen toegespeeld worden – de gratis woonwerkplekken, de

In tegenstelling hiermee is de factor ‘plaats’ voor Florida in

spannende uitgaansmogelijkheden enzovoort – niet met

de eerste plaats afhankelijk van wat hij noemt de ‘drie T’s’:

open armen te ontvangen. Deze zijn immers toegesneden

technologie, talent en tolerantie.11 Al stelt Florida dat deze

om tegemoet te komen aan hun meest intieme verlangen: om

drie waarden evenwaardig zijn, niettemin wordt tolerantie

hun ingebakken creativiteit de vrije loop te laten en zo ‘zich-

naar voor geschoven als de belangrijkste van de drie, als een

zelf ’ te worden. Dit is de superegologica ten top: het subject

waarde die boven alles verheven is. Het is duidelijk dat het

wordt gechanteerd om voor iets te kiezen door de geslepen

bij Florida dus niet zozeer om ‘de plaats’ gaat, maar om een

argumentatie dat hij of zij dit ‘iets’ niet niet kan doen, om-

persoonlijke eigenschap van ‘de mens’: een tolerante gees-

dat hij of zij hiermee zou ingaan tegen zijn eigen ‘natuur’.

teshouding.

Kortom, het reduceert iets van de orde van een keuze tot dit

Hiermee stoten we op een zuivere omkering van de Marxis-

van een natuurlijke noodzakelijkheid.

tische overtuiging dat de economisch-ruimtelijke inrichting

Dit is uiteraard een mes dat aan twee kanten snijdt. De cre-

van de samenleving de basis is van de maatschappelijke

atieve klasse wordt niet alleen met aandrang gestimuleerd

constructie – de zogenaamde ‘onderbouw’ – waarop vervol-

om haar aangeboren potentie tot innovatie uit te leven,

gens een cultureel-ideologische ‘bovenbouw’ geconstrueerd

tegelijk wordt er een massieve verwachting op haar schou-

wordt. De functie van de laatste bestaat erin om de economi-

ders geladen. Dit is de oorzaak van de typische ‘gespleten’

sche beslissingen te rationaliseren en aannemelijk te maken,

persoonlijkheid van de creatieve klasse. Zo stellen Gerard

bijvoorbeeld door het mobiliseren van religieuze overtuigin-

Marlet en Clemens van Woerkens dat de creatieve klasse

gen of culturele normen en waarden. Binnen de theorie van

‘een calvinistisch arbeidsethos (met hard werken als doel)

de creatieve stad wordt deze rangschikking ondersteboven

verenigt met een hedonistische levensstijl (met genot als

gekeerd. De psychologische instelling van de mens wordt nu

doel).’14 Hoe moeten we dit begrijpen? Doordrongen van haar

de bepalende factor in de maatschappelijke constructie, ter-

heilige opdracht, past de creatieve klasse haar hele denken en

wijl een bloeiende economische ontwikkeling gezien wordt

handelen hiertoe aan: na een bloederige dag van pogingen

als een effect van de juiste mentaliteit of gemoedstoestand.

om haar creativiteit productief te maken, geeft zij zich ter

Vertaald naar het geval van Rotterdam betekent dit dat een

compensatie volop over aan de stedelijke genotcultuur. Ver-

duurzame economische ontwikkeling wordt gekoppeld aan

der lijkt de creatieve klasse juist te genieten doorheen haar

de bereidheid van het individu om zijn of haar creativiteit

intensieve arbeidsritme – wat haar een subjectieve structuur

onbelemmerd uit te leven en ten dienste te stellen van de ge-

biedt die nog het best overeenkomt met de paradoxale struc-

meenschap. We stoten hier op een ontwikkeling die analoog

tuur van het masochisme: het ontlenen van genot aan pijn.

is aan wat Boris Groys identificeert als de psychologisering

Het is voor buitenstaanders nooit volledig duidelijk wanneer

van het communisme tijdens het bewind van Stalin.12 Nu

de creatieve klasse nu feitelijk ‘arbeid verricht’ of zij gewoon

duidelijk wordt dat de herstructurering van de maatschappij

‘even lekker aan het genieten’ is. Haar dagelijkse arbeid is

naar kapitalistische snit niet in staat is haar beloften waar

een feestelijk gebeuren, terwijl haar uitgaansleven een geïn-

te maken – bijvoorbeeld de belofte van een open en vrije

tegreerd deel is van haar werk – netwerken tijdens tentoon-

samenleving – worden haar onderdanen opgeroepen zich te

stellingsbezoeken, interactieve dance-labs, technische discus-

gedragen alsof ze reeds vrij en creatief zijn.13

sies met collega’s op restaurant, enzovoorts. Eerder dan dat

Hoe wordt de creatieve klasse nu gemobiliseerd om haar

we hier stoten op een authentiek genietend individu, lijkt

revolutionaire taak op zich te nemen in de historische ont-

vooral het omgekeerde het geval te zijn: het hele ‘zijn’ van de

wikkeling naar een creatieve samenleving? In het traditi-

creatieve klasse getuigt van een dwangmatig antwoord op

onele marxistische scenario is de ‘revolutionalisering’ van

het gebod om creatief te zijn.
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4. Rotterdam: hoofdstad van creativiteit…én populisme

Is het verwonderlijk dat binnen deze context – waarin de

– hoe oppervlakkig ook – evenzeer als ‘inclusief ’. Ze neemt

reeds sterk verwende creatieve klasse allerlei voordelen in

zich niet alleen expliciet voor om spontane initiatieven die

de schoot krijgt geworpen – Rotterdam de laatste jaren ook

zich van onderuit aandienen een kans te geven, ook stoelt

het toneel is geweest van een opstoot aan populisme? Het

ze op de gedachte dat de investeringen in een creatieve elite

hoort bij de eerder opgemerkte ‘omkering aller waarden’

altijd een spin-off genereren naar de lagere regionen van de

– waarin links onbeschaamd inzet op de creatieve klasse

maatschappij. Zo zou elke ‘creatieve’ baan x aantal nieuwe

– dat uitgerekend populistisch rechts acteert vanuit een tra-

banen creëren voor laaggeschoolde arbeiders (bijvoorbeeld

ditioneel ‘linkse’ positie. Geen wonder dus dat het voorna-

in de toeleveringsdiensten) en zou de creatieve bedrijvig-

melijk Leefbaar Rotterdam is die – binnen de discussie over

heid de noodzakelijke inkomsten genereren die sociale

creatief Rotterdam – de voor de hand liggende vraag stelt of

pilootprojecten betaalbaar maken.

het überhaupt wel zo levensnoodzakelijk is om de inmid-

Ons punt is dat deze vorm van inclusieve stadsvormen het

dels sterk verwende culturele sector te blijven subsidiëren

traditioneel democratische gebaar zoals Jacques Rancière

en of er ook aan de gewone Rotterdammer gedacht wordt.

dit theoretiseert, uitsluit. Het wil in de eerste plaats het

Op die manier worden we in Rotterdam geconfronteerd

ongenoegen van de hardwerkende massa sussen door de

met een situatie waarbij enkel de meest rechtse partij van

traditionele, niet- of laaggeschoolde arbeid in te sluiten

Rotterdam hardop durft te zeggen wat iedereen stilletjes

in het compromis tussen kapitaal en creativiteit. Op die

denkt, en openlijk vragen stelt bij de officiële doctrine die

manier streeft Leefbaar Rotterdam naar wat David Harvey

Rotterdam in haar greep houdt: namelijk dat het creatieve

een ‘regionaal compromis’ noemt.16 Hierbij wordt een mon-

legioen dé langverwachte Godsgezanten zijn die de slabak-

sterverbond gesmeed tussen de verschillende klassen in een

kende concurrentiepositie van Rotterdam zullen aanscher-

regio, waarin elk zich bereid verklaart haar als natuurlijk

pen en zo de welvaart van iedereen – niet alleen van henzelf

aanvaarde plaats in te nemen, zodat de regio in kwestie

– verzekeren.

ongehinderd de concurrentiestrijd kan aangaan met de

Van de ene kant is het hartverwarmend om te zien hoe Leef-

naburige regio’s. Het democratische gebaar waarop Jacques

baar Rotterdam het laatste beetje democratisch bewustzijn

Rancière doelt, doet precies het omgekeerde: veeleer dan

probeert te mobiliseren onder de Rotterdammers. Zo stelt

een moment van consensus, gaat het om het moment

Leefbaar Rotterdam in haar verkiezingsprogramma 2006-

waarbij ‘de demos, de horde die niets heeft’ elke heersende

2010: ‘Iedere Rotterdammer moet zich veilig voelen / Iedere

machtsverdeling ondermijnt door zichzelf te positioneren

Rotterdammer die hulp nodig heeft, krijgt hulp / Iedere

als ‘de politieke gemeenschap van vrije Atheners’ die haar

wijk voor iedere Rotterdammer moet aantrekkelijk worden

eigen beslissingen declareert.17 Binnen Rotterdam kunnen

/ Iedere Rotterdammer die kan werken, moet aan het werk /

we bijvoorbeeld denken aan de halflegale Oost-Europese

Iedereen die in Rotterdam woont moet Rotterdammer wor-

arbeiders die onlosmakelijk verbonden zijn met de Rot-

den /...’15 Van de andere kant blijven we hier op onze honger

terdamse bedrijvigheid en voor een groot deel medeverant-

zitten. Als het idee van de creatieve stad een ideologisch

woordelijk zijn voor het concurrentievermogen en dus de

laagje is dat een ordinair compromis tussen de culturele

welvaart van Rotterdam. Toch worden zij nooit meegeteld

sector en de Rotterdamse elite toedekt, én dient als rationa-

als een volwaardig deel van de Rotterdamse gemeenschap.

lisatie van een ronduit eenzijdig stedelijk beleid dat gericht

Hierdoor hebben zij minder tot geen recht op hun stuk van

is op de meerverdieners, dan is er iets radicaler nodig dan

de taart, en trekken ze binnen het regionale compromis

een gezapig pleidooi voor een stad waarin de verlangens

aan het kortste eind. Als democratie in Rotterdam dus nog

en belangen van ‘iedereen’ bevredigd worden. Het idee

iets wil betekenen, dan moet het een stem geven aan deze

van een totale of onverdeelde stad – waar iedereen aan zijn

‘horde die niets heeft’, deze groep die ondanks haar onmis-

trekken komt – is immers niet fundamenteel vreemd aan de

bare bijdrage aan het stedelijke gebeuren niet opgenomen

doctrine van de creatieve stad. Die laatste presenteert zich

is in de officiële representatie van de stad.
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5. Loop naar de maan met je creatieve klassenstrijd!

Deze krampachtige pogingen om de vraag naar democratie

de geïnstitutionaliseerde, geëconomiseerde of ‘ver-yupte’

te reduceren tot het smeden van een regionaal compromis

creativiteit. De terugkerende typering van kunstenaars als

waarin de bestaande machtsverhoudingen intact blijven, is

‘elitaire oenen’ door Marco Pastors, frontman van Leefbaar

symptomatisch voor het huidige debat over de waarde van

Rotterdam, is er tenslotte duidelijk op gericht aan te geven

creativiteit voor de stad. Hiermee hebben we niet gezegd

dat de kunstsector ‘niet langer creatief is’ en de onmisbare

dat er geen debat bestaat over de creatieve stad. Nederland

creativiteit elders – God weet waar – moet worden geloka-

zou Nederland niet zijn als er niet doorheen het hele land

liseerd.21

duizend en één consultatierondes, workshops en debatten

Wat al deze posities gemeen hebben, is dat zij een strijd

georganiseerd werden, waarin het nieuwe fenomeen van

aangaan over de inhoud van het begrip creativiteit en

de creatieve klasse in al haar facetten doorgesproken werd.

hierbij de ‘demarcatielijn’ van het strijdtoneel horizontaal

Ondanks deze allesomvattende sfeer van debat, blijven de

situeren.22 Zo spreekt Geert Lovink over een ‘creatieve klas-

discussies echter steevast cirkelen rond de identificatie van

senstrijd’: een strijd tussen verschillende groepen voor de

het ‘iets’ dat de ene stad toch weer dat tikkeltje creatiever

culturele hegemonie.23 Het is juister te stellen dat het hier

maakt dan haar concurrent, en de vraag hoe dit ongrijpbare

gaat om ordinair gekibbel tussen verschillende ‘facties’

‘iets’ kan verworven en/of vastgehouden worden. Deze

binnen dezelfde klasse, om de bevoorrechte positie van het

zoektocht is bovendien een permanent proces doordat cre-

creatieve kapitaal van de stedelijke economie. Of, indien

ativiteit voortdurend in beweging is en zichzelf permanent

deze positie verloren is – zoals in het geval van Vanstiphout

heruitvindt, herdefinieert, verplaatst enzovoort. Of zoals

in Rotterdam – een krampachtige poging om terug in de

Florida het uitdrukt: ‘Economieën zijn vloeibaar en creati-

gratie te komen van de stadsmanagers. Dit vaak hilarische

viteit is een asset die constant gecultiveerd moet worden.’18

schouwspel van elkaar bestrijdende creatieve facties mag

Deze constante discussie over wat het stempel ‘creatief ’

ons echter niet verblinden voor de werkelijke ‘klassenstrijd’

verdient en wat niet, moet gezien worden als een interpas-

– in de traditionele, marxistische betekenis van het woord.

sief gebeuren. Het moet voorkomen dat de creatieve theorie

Zo concluderen Marlet en van Woerden dat het etiket ‘cre-

zélf in twijfel getrokken wordt – als iets dat bijvoorbeeld

atieve klasse’ bij Florida uiteindelijk neerkomt op de tradi-

niet bij machte is de huidige stedelijke processen funda-

tionele categorie hoogopgeleiden.24 In plaats van Marlet en

menteel te herdenken. De permanente stroom aan debatten

Co echter te volgen in hun zoektocht naar een preciezere

stelt met andere woorden een bandbreedte in, waarbinnen

definitie van de creatieve klasse, lijkt het ons meer vrucht-

het nut en het voordeel van creatief kapitaal verzekerd blijft

baar om Harvey’s advies te volgen als hij stelt dat ‘als iets

als geloofsartikel nr. 119.

eruitziet als klassenstrijd en zich ook zo gedraagt, we het

Deze consensus betekent niet dat alles koek en ei is tussen

dan ook zo moeten benoemen.’

de verschillende deelnemers aan het debat. Integendeel,

Te leren valt hier van de houding die André Thomsen in-

binnen creatieve steden woedt er een permanente strijd

nam ten aanzien van de poging van Den Bosch om zich te

tussen verschillende maatschappelijke groepen voor het

plooien naar de eisen van het creatieve tijdperk.25 Vooral

verwerven van het stempel van ‘meest productieve en ren-

de wijk Boschveld werd hierbij door de gemeente en haar

dabele creatieve sector’. Elke groep probeert zich hierbij

partners uitverkoren als de plaats waar deze creatieve revo-

op de kaart te prikken als meer creatief dan de anderen.

lutie zou worden voltrokken. Professor Thomsen negeerde

Zo betreurde Wouter Vanstiphout naar aanleiding van het

straal de discussie tussen enerzijds de gemeente en de

‘Groeibriljanten’-programma van de gemeente Rotterdam

ontwikkelaars en anderzijds de bewoners, die met name

dat de culturele sector ‘gebypassed’ werd en het creatieve

werd bepaald door de stelling van de eerste groep dat de

initiatief verschoven werd naar een ander kamp: dit van het

bewoners ‘zich niet asociaal mochten opstellen’ en zich

gewone volk, dat haar verbeelding mocht loslaten op haar

dienden op te offeren voor het grotere goed: het projecteren

leefomgeving en er de verborgen kansen in kaart mocht

van Den Bosch in het creatieve tijdperk. Na nagetrokken

brengen en verzilveren. 20 De kraakbeweging stelt dan

te hebben dat de voor sloop aangemerkte woningen mits

weer de eigen creativiteit veilig door een grens te trekken

enkele kleine verbouwingen bouwfysisch in prima staat

tussen haar eigen zogenaamde authentieke creativiteit en

verkeerden – en hij hiermee het voornaamste argument
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1

In het geval van Rotterdam wordt het begrip creatieve klasse doorgaans
verruimd van de traditionele ‘kunstenaar in een oud fabriekspand’ naar de
creatieve dienstensector en managerselite toe. Dit gebeurde bijvoorbeeld
door Gerard Marlet tijdens het debat ‘Creatieve klasse: kansen voor stad en
regio’ van Nirov op 2 december 2004 te Amsterdam. Voor een verslag zie: ‘De

van de corporaties en ontwikkelaars had ontkracht – kon
hij tot geen andere conclusie komen dan dat niet zozeer
de woningen, maar wel de bewoners van de buurt door de
ontwikkelaars en overheden worden gezien als belangrijkste obstakel voor een creatief Den Bosch. Thomsen weigerde
met andere woorden de klassenstrijd ‘horizontaal’ te situeren en deelde het strijdtoneel ‘verticaal’ op. Dit wil zeggen:
hij maakte zichtbaar hoe de discussie over creativiteit als
conditio sine qua non voor een welvarende stad verbergt
hoe een elite van ‘creawerkers’ boven de huidige bewoners
van de volkswijk geschoven wordt en deze laatste verdringt

creatieve stad: hype of kans’ op http://www.nirov.nl/nirov/docs/signalen/
sig3884.pdf
2

Richard Florida spreekt in dit verband over creativiteit als ‘the great leveler’.
Florida, Richard, The rise of the creative class, Basic Books 2004, p. xiv.

3

Boschma Ron e.a., Creatieve klasse en regionaal-economische groei, Departement
Sociale geografie en planologie, Universiteit Utrecht, versie 21 juni 2005, p. 2.

4

Florida, Richard, o.c., p. xxiv.

5

Zie de Economische Verkenning Rotterdam 2005 op: www.obr.rotterdam.nl

6

Zie voor een afweging van de creatieve industrie in Rotterdam en Amsterdam: Rutten, Paul e.a., Creatieve industrie in Rotterdam, TNO Rapport EPS
2005-06, Delft 2005.

7

Tijdens een debat van de Rotterdamse raad voor Kunst en Cultuur op 24
februari 2005. Voor een verslag zie ‘Stad als laboratorium’ op http://www.
rrkc.nl/laboratorium/lab2_3.htm

8

Marlet, Gerard en van Woerkens, Clemens, 'Het economisch belang van de
creatieve klasse', in: ESB 11-6-2004, pp. 280-283.

naar een onbepaalde bestemming.

9

Dit laat ons toe om de stelling van Merijn Oudenampsen,

10 Harvey David, ‘Contested Cities: social process and spatial form’, in: Trans-

dat in de creatieve stad ‘talent [wordt] gezocht en sociale
problemen geweerd’, een stapje verder te brengen. Het
26

voorbeeld van Den Bosch toont dat het aantrekken en accommoderen van talent door de gemeentelijke en private
overheden slechts kan worden gepresenteerd als oplossing
voor sociale problemen, door de ongewenste of ‘ontalentvolle’ groepen te deporteren. Op die manier stoten we op
de basisvoorwaarde van de creatieve stad: het kan zich pas
als zodanig neerzetten door eerst de oude op productie
gerichte industrie te outsourcen naar andere delen van Ne-

‘… place is the key economic and social organising unit of our time.’ Zie:
Florida, Richard, o.c., p. xix.
forming Cities, Routledge, London 1998, p. 19 en 23.

11 Florida, Richard, o.c., p. xix.
12 Groys, Boris stelt dat, toen eenmaal duidelijk werd dat de nieuwe economische inrichting in de Sovjet-Unie niet de nieuwe (sovjet)mens naar voren
bracht, het ‘voormalige irrationele geloof in de technologie vervangen werd
door een gelijkwaardig irrationeel geloof in de latente menselijke kracht.’
Het is deze bovenmenselijke kracht die geënsceneerd werd in de sociaalrealistische kunstwerken. Zie: Groys, Boris, The total art of Stalin, Princeton
University Press, New Jersey 1998, p. 60 e.v.
13 Als de massa hiertoe niet bereid zou zijn, dan kunnen steden nog steeds
gebruik maken van de bekende strategie van de Verenigde Staten om – zoals
Florida opmerkt – een vrije en open samenleving te vrijwaren door massief te
investeren in creativiteit (onderwijs, onderzoek, cultuur) en het aantrekken
van (Europese) intelligentsia. Florida, Richard, o. c., p. xxiii.
14 Marlet, Gerard en van Woerkens, Clemens, o. c., pp. 280-283.

derland, desnoods naar andere delen van de wereld – zolang

15 http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/info/leidraad

het maar uit het eigen blikveld verwijderd is – en het reser-

17 Rancière Jacques, Disagreement, Minnesota University Press, 1999, p. 9 e.v.

veleger aan werkloze arbeidskrachten dat achterblijft, te
fragmenteren over het stedelijke oppervlak.
In plaats van mee te draaien in dit creatieve circus stellen
we voor dat culturele actoren hun creativiteit inzetten voor
het bedenken van strategieën om een gevolg te geven aan
de oproep van Dieter Lesage dat Rotterdam, in plaats van
krampachtig te zoeken naar een metropolitaans imago,
haar eigen armoede moet omarmen. Een eerste stap hier27

toe bestaat in het absoluut serieus nemen van de filosofie
van zelfredzaamheid die vandaag gepredikt wordt aan de
gewone man. Als Rotterdam werkelijk gelooft dat zij zichzelf moet leren redden, dan zou ze haar gratis woningen
in de eerste plaats moeten wegschenken aan de huidige
bewoners van de probleembuurten – met inbegrip van haar
informele bewoners als junks en Oost-Europese arbeiders.
Dit tegenover het huidige scenario, waarin zelfredzaamheid als alibi dient om groepen aan de abstracte logica’s van
de markt over te laten en meer gewenste ‘creatieve’ groepen
te verwennen met gratis ‘klushuizen’. Slechts als ‘stad van
de armoede’ kan Rotterdam de democratie in ere herstellen.

16 Harvey, David, Spaces of global capitalism, Verso, London 2006, p. 102 e.v.
18 Florida, Richard, o. c., p. xxiii.
19 We kunnen dan ook gerust stellen dat de huidige explosie van het discours
over de stad samenvalt met haar ‘implosie’ – één die niet onderdoet voor
Stalins showprocessen.
20 In de context van het Groeibriljanten-programma spreekt Vanstiphout over
‘the inversion of cultural politics’. Hij zegt hierover: ‘Instead of looking
at Rotterdam from an international point of view, as a subject of constant
change and architectural innovation, they [city’s cultural administrators
and civil servants] are forced to lower themselves to the level of its inhabitants, and work upwards from there. Lastly, it acts as a brutal provocation
to the city’s artistic and architectural elite, by seemingly destroying any
chance for huge, centrally supported cultural programs on a monumental
level, and turning cultural and architectural innovation over to the streets”.
Zie: Vanstiphout, Wouter, ‘Dirty Minimalism’, In: Archis #5, 2004, pp.77-78.
21 Zie: http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/weblog/comments_marco/oenen_krijgen_wel_subsidie/
22 De dieperliggende link tussen het populisme en ‘creativisme’ wordt ook
duidelijk in de gangbare gedachte onder stadsmanagers dat de creatieve
klasse gesteld is op rustige, veilige, en aangename buurten.
23 Lovink, Geert, Creatieve klassenstrijd, mei 2006, op: http://www.networkcultures.org/geert/creatieve-klassenstrijd/
24 Marlet, Gerard en van Woerkensc Clemens, o. c., pp. 280-283.
25 In de Tegenlicht-documentaire Planner’s blight: de strategie van het gummetje,
26 juni 2005. Zie: http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/22966523/items/22153505/
26 ‘Dit is de nieuwe logica van insluiting en uitsluiting in de stadsvernieuwing.
In het I Amsterdam model wordt talent gezocht en sociale problemen
geweerd.’ Zie: Oudenampsen, Merijn, Total Makeover, september 2005, op:
www.flexmens.org
27 Lesage, Dieter, ‘Omtrent Metropolitane machinaties’, in: MetropolisM #2,
2005, pp. 80-84.

Wollige architectuurtermen °°°Anne Dekerk°°° Voor de eerste keer richtte de redactie van Etcetera, samen met
gespecialiseerde gasten, een werkgroep op rond het thema van dit nummer. Bij elke sessie vielen vooral de inventieve termen op die gebruikt worden in de praktijk en de theorie rond ruimte en architectuur. Schuimige blobs en
blurs vallen in de plooien van het huidige fluïde architecturale discours. Meestal gaat het om concepten die het
organische en dynamische karakter van de huidige architectuur (of wereld) willen duiden.
De uitgelezen aanleiding voor een luchtig lexicon doorheen dit nummer.
© Diller scofidio
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Schuim ‘Denken in schuim is navigeren op
labiele stromen.’ Schuim is cappuccino, kwantumschuim, scheerschuim, schuimplastic,
(mythisch) zeeschuim, antiterrorismeschuim...
Tevens bestaat er een schuimwetenschap omdat
de werking en transformaties van schuim nog
steeds in nevelen zijn gehuld. Wanneer we het
hebben over de Duitse filosoof Peter Sloterdijk
en zijn befaamde literair-filosofische sferentrilogie kunnen we spreken van ‘schuimduiding’.
Sloterdijk treedt hier op als een jongleur met
ballen, bollen, bellen, kogels, globes en schuim.
Hij gaat in de aanval tegen het moderne en
loodzware conservatisme en houdt een pleidooi
voor anti-gravitationele krachten, voor het
lichte en lichtzinnige. Een soort ‘kosmonautisch’ denken en een vergaande extatische
vertelling van de menselijke leef- en woongewoonten met als leidraad de vraag: 'Waar zijn
we als we in de wereld zijn?' Hij vertrekt in het
eerste deel bij bellen, als microsferologische
en intieme ruimten, werkt dit uit naar het
macrosferologisch niveau van de globes van de
globalisering, en belandt bij het polysferologische schuim als duiding van de hedendaagse
existentie. We leven niet meer in of op bollen,
bellen en globes, maar onze huidige situatie
is er één van ‘voortschrijdende verschuiming’.
Schuim staat voor fragiliteit, individualisme en
pluralisme. Een soort veelkamersysteem met
wanden die tegelijk gedeeld worden en opdelen,
die zowel binden als scheiden. Agglomeraties

van zeepbellen met een hoge dichtheid, die
volgens de structurerende principes van co-fragiliteit en co-isolatie imploderen of exploderen:
‘stabiliteit door liquiditeit’. De mens vindt
zichzelf steeds opnieuw uit en Sloterdijk komt
tot de euforische conclusie dat totalitarisme op
die manier onmogelijk wordt, vermits zo veel
veranderlijke krachten weerstand bieden tegen
de kracht van het overkoepelende geheel. ‘Wie
de lucht verovert, moet lang genoeg over vliegen hebben gedroomd.’ De galactische schuimstructuur waarin we leven is geen universum,
maar een steeds veranderend multiversum
van tegen mekaar aan duwende zeepbellen.
Een mens bewoont tegelijk vele verschillende
en veranderlijke bellen: gaande van de eigen
wereld waarin je postzegels verzamelt tot de
verschillende woon- en werkkringen waarin we
ons bewegen; ons nomadisch bestaan en onze
vele uitstulpingen in het virtuele...
New babylon New Babylon is een project van
kunstenaar Constant Anton Nieuwenhuys.
Vanaf 1956 presenteerde hij onderdelen van dit
utopisch plan voor de stad van de toekomst in
de vorm van schilderijen, constructies, maquettes, schetsen... De productie in New Babylon is
volledig geautomatiseerd en bevindt zich bij
voorkeur ondergronds. De basiselementen van
de stad zijn sectoren. Deze worden op mekaar
aangesloten tot een netvormige structuur. Natuur (of resten ervan) wordt door de bebouwing

ingesloten. De sectoren bevinden zich zestien
meter boven de grond zodat de bodem vrij is
voor snelverkeer. Binnen de sectoren zijn op
verschillende niveaus vloeren gebouwd die met
behulp van lichte mobiele constructie-elementen in kleinere ruimtes kunnen worden opgedeeld. Bovenop de sectoren zijn er terrassen die
kunnen dienen als promenade of landingsbaan,
helihaven of sportveld. De mens doolt rond in
New Babylon als hypermobiele homo ludens,
een ‘creatieve dopper’ die thuisloos ronddoolt
in een steeds veranderend labyrint waarin alle
ruimte collectief en tijdelijk is: een continue
hersenspoeling. Op latere leeftijd ging Constant twijfelen aan deze extreem doorgedreven
vrijheid, thuisloosheid en desoriëntatie, in de
vrees dat een dergelijke onbepaaldheid wel eens
tot bloederige taferelen zou kunnen leiden.
Blur building Artistiek architecturaal
project van Elisabeth Diller en Richard Scofidio
(2002) waarbij ze boven het Zwitserse Neuchatelmeer een ‘wolkgebouw’ creëerden. Met een
sproeisysteem van duizenden microverstuivers
en een interactief computersysteem wordt de
nevel gereguleerd naargelang de klimatologische omstandigheden. Hiermee creëerden ze
letterlijk een vloeibare architectuur die gesynchroniseerd is met de omgeving en ook met de
mens die erin beweegt. In het oorspronkelijke
idee kregen de bezoekers een braincoat aan, die
hun niet enkel tegen de vochtige omgeving
beschermde, maar ook data opsloeg en interageerde met het computersysteem waardoor
het licht of de mistdichtheid veranderde. De
braincoats moesten ook van kleur verschieten in
de nabijheid van de andere bezoekers, waardoor
duidelijk werd of de data van de één correspondeerde met de data van de ander. De regenjasjes
haalden de uiteindelijke uitvoering echter
niet. Bij de Blur Building is de architectuur een
ongedefinieerde mist, een wolk die onze materiële en visuele verwachtingen ten aanzien van
architectuur verstoort en herdefinieert. Waar
we gewoonlijk onze beweging afstemmen op de
materialiteit van de architectuur, gaan beweging en veranderlijkheid hier de architecturale
perceptie vooraf.

meer wollige architectuurtermen:p 57/73

34

dispositifs

points de vue (1999– )

nadia lauro

The Theatre – Of het potentieel van proactieve architectuur
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Tor Lindstrand vertaald door Emma Sidgwick/ © beelden International Festival

Naar het theater gaan was oorspronkelijk een publieke

eerste initiële manifestatie van het project zal in opdracht van

activiteit ingebed in een publieke ruimte. Theater was

Steirischer Herbst gerealiseerd worden tijdens de herfst van

drama en verhaal, maar net zo goed de uitgelezen plek

2007 in Graz.

voor socio-politieke uitwisseling. Het was een activiteit die verschillen in de maatschappij provoceerde, niet

het kopenhagen syndroom • In november 2001 werd het

door een vorm van directe kritiek maar door het gebruik

startsein gegeven voor de constructie van het operagebouw in

van allegorieën. Vandaag is theater gesitueerd in de

Kopenhagen: een uit kalksteen, Siciliaans Perlatinomarmer,

privésfeer, en bijgevolg ontplooit het zich nu louter in

esdoornhout, bladgoud en gerookte eik opgetrokken extrava-

de private ruimte. Het is zijn potentieel tot werkelijke

gantie. Het project werd aan de Deense staat gedoneerd door

uitwisseling kwijtgespeeld. Publieksparticipatie zou

scheepsmagnaat A.P Møller. De schijnbaar filantropische on-

een substituut moeten zijn voor de eens actief geënga-

derneming werd echter al gauw overschaduwd door het feit

geerde toeschouwer, die vandaag afwezig blijkt. Wat is er

dat alle kosten fiscaal aftrekbaar waren, waardoor de Deense

gebeurd met het theater? Is het zijn wezenlijke specifici-

staat uiteindelijk gedwongen werd het project te kopen. Het

teit verloren om een plek te worden waar individuen aan

prijskaartje voor het realiseren van ‘...een opera- en ballet-

processen van subjectificatie deelnemen en hierin tot

huis van wereldklasse met een akoestiek die kan bogen op

uitwisseling komen?

een eeuwenlange ervaring en de allerlaatste praktische en we-

Het project The Theatre, dat uitgaat van het International Festival, is

derbaarlijke technische innovaties’ bedroeg uiteindelijk 350

een poging om het theater te herijken – haar opnieuw ‘op te voe-

miljoen euro. Dit is een significante som geld, maar niet echt

ren’ – zodat er weer leven in haar machinerie geblazen wordt.

buitensporig als men de hedendaagse trend om grootschalige,

Dit niet door een performance, maar letterlijk door een werke-

prestigieuze projecten voor hedendaagse kunst uit de grond

lijk theater: door in situ een levensechte theaterstructuur op

te stampen, indachtig is. Al deze projecten hebben gemeen dat

poten te zetten, die niettemin opgetrokken en onderhouden wordt
gebruikelijke normen voor performancebudgetten. Het fundamentele idee is om alles dat in het
theater geen theater is, te veranderen en daartoe te beginnen met
haar meest algemene kenmerken:
het gebouw, de site. Het voltooide
gebouw, met een podium van
12 op 12 meter, dat zich leent tot
een uiterst flexibele ruimtelijke opstelling, zal aangeboden

ze exuberante architecturale ambities legitimeren in naam

worden aan een groep curatoren en kunstenaars die het kunnen

van het promoten van culturele activiteiten.

bezetten met een programma naar keuze, dat gedurende een

Dus, wat betekenen een ‘luttele’ 350 miljoen euro? Het opera-

periode van drie jaar zal toeren.

gebouw van Kopenhagen beschikt over 1700 zitjes, verdeeld

Het proces zelf zal functioneren als een soort van open source

over twee verschillende podia. Over de tijdspanne van een

architectuur, waaraan momenteel zowat dertig verschillende

jaar zou de maximumcapaciteit een totaal van 600.000 toe-

groepen en individuen deelnemen, afkomstig uit het veld van

schouwers bedragen, die jaarlijks zo’n twintig verschillende

de architectuur, de performancekunsten, de visuele kunsten,

producties zien. Als hetzelfde bedrag aan het International Fes-

de theorie, maar ook uit andere domeinen. Allen werden ze op

tival overgemaakt zou worden, zou dit de constructie van 1750

langetermijnbasis geëngageerd om het gebouw te conceptu-

nieuwe Deense performanceplekken betekenen, met een capa-

aliseren, te construeren en effectief op te trekken. Het bouw-

citeit van 175.000 zitjes, een publiek (als je drie voorstellingen

proces fungeert als een universiteit in progress; als een groot-

per week telt) van om en bij de 26.250.000 toeschouwers, de

schalige workshop waarin onderzoek centraal staat; als een

mogelijkheid om jaarlijks 87.500 producties af te leveren, en

plaats voor kennisproductie en als een performance waarin

zowat 480 performancekunstenaars elke avond een podium te

het publiek wordt uitgenodigd niet aan de zijlijn te blijven. De

bieden (indien men enkel uitgaat van duetten, dus technische

© foto's: International Festival

als een performance binnen de

Bubble Gum Alley
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tenschappelijke vooruitgang, gecombineerd met haast won-

noch artistieke staf meegerekend). Hierdoor zou de Deense

in dienst gestaan van de architectuur als van het theater, door

staat de grootste mecenas van de performancekunsten ter we-

het produceren van specifieke situaties van controle die aange-

reld worden, misschien zelfs in de geschiedenis van de mens-

past kunnen worden al naargelang het verschillende politieke,

heid. Dat is wat 350 miljoen euro betekent.

economische of culturele doel. De andere kant van de medaille
is natuurlijk dat ze de multipele manieren van ‘samen zijn’

parthenon performance/sunset architecture •

hebben geneutraliseerd.

Hoe vaak moet je het Parthenon gezien hebben? Hoe vaak moet

Indien we traditionele definities van architectuur hanteren,

je een zonsondergang aanschouwen? Hoge architectuur zal

namelijk als de wetenschap van het ontwerpen van gebouwen

(zoals we doorheen de gehele architectuurgeschiedenis kun-

en structuren, gaande van het macroniveau van stadsplan-

nen zien) zonder fout steeds een exquise plek zijn om dood in te

ning tot het microniveau van meubelontwerp, dan kunnen

zijn, maar ze is niet op maat van het ‘leven’. De onontkoombare

we het organiseren van een temporeel evenement niet als ar-

‘doodsheid’ van hoge architectuur valt nooit, en zal ook nooit, te

chitectuur bestempelen. Maar als we architectuur vanuit een

rijmen vallen met het alledaagse. Er bestaat gewoonweg niet zo-

breder blikveld benaderen, dan kunnen we architecturale con-

iets als ‘levende architectuur’. Als je architecten hoort debiteren

cepten poneren die de eindigheid van structuur destabiliseren

dat hun ontwerpen ‘leven zullen brengen’ of ‘leven zullen bla-

en de gelegenheden van het ‘labelen’ ondermijnen. We zouden

zen’ in dit of dat, grijp dan maar aanstonds naar je geweer. Hoe

als tegengewicht dus een platform kunnen creëren dat als het

hoger de architectuur, des te lager het potentieel aan een omge-

ware boven de modulaire structuur zweeft en dat zich telkens

ving op mensenmaat, die succesvol dienst kan doen als woning.

weer opnieuw reconstrueert: een architectuur die verschillen-

Hoge architectuur stelt zich immers nooit in dienst van de

de modellen van productie en behoud suggereert, gebaseerd

massa. Architecten beschouwen het desondanks haast als een

op sociale interactie en uitwisseling. Als tegengewicht stellen

misdaad indien men niet zoveel mogelijk van de wereld tot het

we dus een architectuur van de verandering voor, een architec-

onderwerp van hoge architectuur maakt. Deze onstuitbare

tuur die eerder wordt geproduceerd door protocollen van per-

queeste naar steeds maar meer uitvoerige vormen van archi-

formativiteit dan door ideeën van permanentie, de bouwsite

tecturale expressie produceert onophoudelijk een homogene

als een niet aflatende manifestatie, die voortdurend verschuift

architectuur van het spektakel. Deze obsessie voor externe at-

en zich aanpast aan verschillende noden en verlangens. Een

tributen en stijl gaat hand in hand met de mediatisering en

theater dat opgetrokken wordt uit alledaagse materialen die

de ‘verpakking’ van de ruimtelijke ervaring. Het accent wordt

eenvoudig verwijderd, gealtereerd en getransformeerd kun-

gelegd op hoe architectuur er uitziet en maar in zeer geringe

nen worden in een myriade aan configuraties. Het materiaal

mate op wat architectuur doet, waardoor het architecturale

van evenementen, constructiesites, mobiliteit, rampen, vierin-

veld zich eerder vernauwt, dan dat het haar horizonten ver-

gen, wimpels, confettibommen, flyers, rookmachines, invita-

ruimt in een tijd waarin de competitieve strijd om ruimte en

ties, schuim, vuurwerk.

manieren van ruimtelijke productie heftiger is dan ooit.

Het The Theatre-project wijst op het potentieel van architec-

Het idee om voor de toekomst te bouwen, is een paradox en

tuur wanneer ze proactief wordt, door de interactie waartoe

een fundamenteel bedrog. We bouwen voor het verleden, want

ze aanspoort, met haar accent op relaties in plaats van repre-

architectuur boogt vaker op een band met het verleden, waar-

sentaties. Door haar nadruk op de actualisering van architec-

bij mogelijkheden eerder beknot dan gefaciliteerd worden.

tuur plaatst ze performativiteit op de voorgrond, creëert ze
een veelheid aan mogelijkheden en verbindt ze architecturale
strategieën met het alledaagse. Het is een architectuur die net
zo op touw wordt gezet als de Olympische Spelen, maar dan in

St.Peterswoman
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een omgekeerde richting: eenzame winnaars van gouden medailles die van hun tribune neerdalen, die zich vermenigvuldigen doorheen finales, semi-finales en kwalificatierondes. Uiteindelijk stromen alle deelnemers samen, marcheren rond het
stadium, en wandelen vervuld van vertrouwen en enthousiasme de wijde wereld in. Samen. International Festival is een lang-

Eerst bouwen we bouwsels en dan beginnen zij ons te con-

durig project, geïnitieerd door architect Tor Lindstrand en

strueren. Neem bijvoorbeeld het theater: wat we ervaren wan-

Mårten Spångberg, werkzaam in de zone tussen architectuur

neer we naar het theater gaan, is een volkomen gecontroleerde

en performance. Zij verwerkelijken territoria waar schijnbaar

situatie. Wij, als publiek, performen onszelf, gestuurd door

contradictoire expressies en modaliteiten van productie onze

conventionele protocollen: de kunstenaars op het podium

gemeenschappelijke toekomst vorm geven doorheen dyna-

zijn professionelen die zich een bepaalde situatie eigen maken

mische verbintenissen, proactieve constructie, shape-shifting

door ze gedurende maanden te hebben gerepeteerd, en tech-

productieprocessen en onvoorwaardelijke generositeit. Inter-

nologie is alomtegenwoordig om te verzekeren dat de ervaring

national Festival is meer dan je ooit had kunnen dromen. ‘More

gehomogeniseerd wordt. Dit is het breekpunt waar architec-

the real thing than Coke, a just done it in relation to Nike, it is free your

turale strategieën – die zich fundamenteel met de concepten

mind and the rest will follow.’ Het is muziek in je mond en verba-

der controle verknopen – en theater als operatie elkaar ont-

zingwekkend gezond.

moeten. Deze ‘opzet’ heeft gedurende de geschiedenis zowel

•••
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Mist spuiten
Pieter T’Jonck
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Een gebouw opgetrokken uit mist? Dat lijkt wel een erg extreem architecturaal experiment.
Het artistieke architectenduo Diller+Scofidio creëerde een nevelige ruimte voor nieuwe
ervaringen. Of een mistig discours rond een lege doos?

Diller+Scofidio zijn slimme mensen. Ze hebben goed

van deze toestand is dat er, ook voor dit soort werk, nog al-

begrepen dat architectuur niet meer de rol vervult die ze

tijd een publiek en vooral, een opdrachtgever nodig is. Om

eeuwenlang had, namelijk om een prefiguratie te zijn van

die reden zal een architect die een verschil wil maken met

een goed geordende, begrijpelijke en betrouwbare wereld.

zijn werk er toch zorg voor moeten dragen dat wat hij wil

Architectuur produceert geen betekenis meer, maar accom-

tonen niet alleen via het gebouw zelf, maar ook via tekst en

modeert processen. Daarmee houdt ze ook op architectuur,

beeld in zoveel mogelijk andere media uitgedragen wordt.

in de zin van een culturele praktijk, te zijn. Toch zijn er

Hij moet zich dus uitspreken over zijn intenties, en loopt zo

architecten die via hun werk betekenis willen blijven creë-

meteen weer het risico in holle retoriek te vervallen. Archi-

ren. Hoe spraakmakend ze ook zijn, het blijven voetnoten

tecten bevinden zich voortdurend in een lastig parket.

in de productie van vastgoed. Ze willen een verschil blijven

Ze kunnen er echter ook meteen voor kiezen om hun positie

maken door de eigen-aardigheid van hun werk, zelfs al doet

als architect te verlaten en zich te profileren als kunstenaar,

dat verschil er nauwelijks nog toe. Niet zelden wordt dat

als iemand die geen werk meer maakt in opdracht en op

lichtjes pathetisch. Architecten slagen er zelden in om de

vraag van iemand, maar ongevraagd gebouwd werk de

valkuil van misplaatste retoriek te vermijden. Het Frans

wereld in stuurt. Een meta-architect. Op dat punt plaatsen

paviljoen op de laatste Biënnale van Venetië was zo een ver-

Diller+Scofidio zich min of meer. Maar levert dat nu iets

bijsterende poging om terug te keren naar de authentieke

op? Worden we daarmee iets wijzer over wat architectuur

gemeenschapsstichtende waarden van de architectuur en

dan is, was, of kan zijn? Levert het kortom een ervaring op

eindigde dus niet toevallig in holle grootspraak. Bekender

die après-coup ook betekenis tot stand brengt. Of komt in dat

is de figuur van de woning die zich opsluit in obsessief

geval de propositie, het concept, zo centraal te staan dat de

perfectionisme: een cocon die de wereld buitensluit maar

gewone orde van dingen omgekeerd wordt, namelijk dat

ongeweten en onbewust alle gemeenplaatsen – over goede

niet de betekenis als een soort rest bij het gebouw overblijft

smaak, over het goede wonen – herhaalt die in die wereld

maar het gebouw als een rest bij het concept overblijft? Het

circuleren. Het is bepaald lastig om niet in die valkuilen te

geval van de ‘Blurbuilding’ wijst in die richting. Het is een

trappen. Hoe ‘gewoner’ de opdracht, hoe meer dat geldt.

ervaringsmachine die, onafgezien van het concept, hoogst

De architect die met zijn werk toch een verschil wil maken,

amusant is maar weinig vertelt, terwijl omgekeerd het

zal er om die reden zorg voor moeten dragen dat zijn werk

concept op de keper beschouwd flinterdun en niet eens zo

op één of andere wijze hyperspecifiek wordt. Dat wil zeg-

consistent doordacht is. En tenslotte: d+s vinden hier het

gen: het gebaar dat hij maakt, mag op geen enkele wijze

warm water uit, want in 1970 werd met de Pepsi-Cola Buil-

te recupereren of te herhalen zijn. Eigenlijk mag de kant-

ding een gelijkaardig experiment al uitgetest op de Expo

tekening die het gebouw plaatst bij de traditie, de locatie,

van Osaka.

de opdracht, de ambitie van de bouwheer zelfs nauwelijks
aanwijsbaar zijn; zich slechts als het ware terloops tonen.

Wolk boven het water

De echte betekenis van een gebouw is een soort rest of

De Blurbuilding is een ingenieus stalen skelet, dat zweeft

nevenproduct dat ontstaat in de ervaring ervan. De paradox

boven het wateroppervlak van Lac Neuchâtel in Zwitser-
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land. Het skelet werd uitgerust met een stelsel van pompen,

ben. De vraag is echter niet alleen wat dat dan wel mag

buizen en sproeiers die een dichte mist van extreem fijne

zijn, maar ook of de reële ervaring van een bezoek aan het

waterdruppels verspreiden rond de structuur. De ‘echte’

‘gebouw’ daartoe noodzakelijk is. Dit wil zeggen: brengt

constructie blijft zo verborgen onder een wolk die, naar-

het een kwalitatieve wijziging aan in de mogelijkheden die

gelang de weersomstandigheden, voortdurend van vorm

het idee, het concept van zo’n gebouw op zich al voldoende

en afmetingen verandert. Deze ‘wolk’ werd gebouwd ter

suggereert? Of hebben de architecten ook andere ingrepen

gelegenheid van de MediaExpo ’02. Bezoekers konden zich

gedaan die de betekenis van het werk versterken? Zekere

in die structuur begeven om vast te stellen dat ze in het

uitspraken kan ik daar niet over doen: ik heb het gebouw

inwendige ervan nog minder zicht hadden op de toedracht

niet bezocht en beschik dus slechts over informatie uit

van het gebeuren dan aan de buitenzijde. Het gebouw was

tweede, maar door de architecten zelf wel zorgvuldig gere-

van buitenaf onvatbaar en van binnenuit onzichtbaar. Het

gisseerde, hand.

bestond en het bestond niet. Bij de ontwikkeling van het

Die informatie is vreselijk irritant. Wat deelt Elizabeth Dil-

project werden vele additionele gadgets bedacht die de

ler ons in een reeks teksten en lezingen immers zoal mee?

ervaring van het bezoek konden versterken. Zo was er het

Niet weinig.

idee om het loopvlak van de wolk vol te planten met een

1. ‘Het gebouw toont hoe hedendaagse architectuur reageert op de

text forest: Led-panelen die doorlopend teksten, gaande van

complexiteit van zijn ruimere sociale context in termen van zijn spe-

chatberichten van bezoekers tot werken van een artieste als

cifieke medium door de radicaliteit van een afwezig gebouw. Niets

Jenny Holzer, zouden weergeven. Een ander idee bestond

maken. Zich toeleggen op een gebouw dat helemaal geen gebouw is

erin om glazen cilinders met een restaurant tot op het

maar een gefabriceerde wolk. Zich toeleggen op het ontwerp van iets

wateroppervlak te laten zakken, zodat je sushi kon eten

dat geen kenmerken, geen schaal, geen ruimte, geen massa, geen op-

met zicht op en onder de waterspiegel. Een Angelbar in open

pervlak en geen context heeft.’ Met andere woorden: je schrapt

lucht zou dan weer alle mogelijke waters uit de hele wereld

alles waarvan aangenomen wordt dat het architectuur tot

serveren. Het laatste geintje was om elke bezoeker een

architectuur maakt. Dat is een, al bij al, simpele omkering.

regenjas mee te geven die ‘opgeladen’ was met zijn persoon-

Maar dat hadden d+s ook in de mot. Vandaar…

lijke data. Als je op een andere bezoeker botste in de dichte

2. ‘Blur is not a building, Blur is pure atmosphere, water-particles

mist zou de kleurwisseling van de jas je duidelijk maken of

suspended in mid-air. The fog is a dynamic phantom mass which

het om een verwante geest ging of niet. Uiteindelijk ging

changes form constantly… In contradiction to the tradition of Expo

geen enkele van die feestjes door, en bleef het bij een ‘een-

pavilions whose exhibitions entertain and educate, Blur erases

voudige’ wolk boven het water.

information. Expos are usually competition grounds for bigger

Dat je zoiets niet um sonst in elkaar zet, lijkt duidelijk.

and better technological spectacles. Blur is a building with nothing

d+s willen ons dus iets zeggen of duidelijk maken. Over

to see. Within Blur, vision is put out of focus so that our depen-

architectuur wellicht, want ze noemen zichzelf nog steeds

dence on vision can become the focus of the pavilion. The media

architecten, dus daar willen ze het toch ook wel over heb-

project must be liberated from all immediate and obvious me-

Héhé, dat was wel een belevenis zeg.
Voor liefhebbers van kermisattracties moet dit een topervaring zijn.
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taphoric associations such as clouds, god, angels, ascension, dreams,

wijl hier het sublieme nagestreefd wordt: de confrontatie
met het onuitsprekelijke, het onbeschreven blad, het onzeg-

auteur, nvdr). Rather, Blur offers a blank interpretative

bare e tutti quanti. Toch blijf ik zitten met de vraag waar, op

surface.’ Dat is meteen al straffere kost natuurlijk. Daar

welk moment en op welke wijze deze blik in de existentiële

moeten we nog op terugkomen.

dan wel epistemologische afgrond dan tot stand komt? Hoe

3. ‘For our visually obsessed, high resolution/high definition culture,

zit dat bijvoorbeeld met die opschorting van het visuele?

blur is equated with loss… Our proposal has little to do with the me-

Mij komt het voor dat dit object net heel sterk op zowel een

chanics of the eye, but rather the immersive potential of blur on an

fysieke als een visuele ervaring berust.

environmental scale. Broadcast and print media feed our insatiable

Van buitenaf gezien gaat het om een visuele prikkel. On-

desire for the visual with an unending supply of images… but as an

getwijfeld vraag je je af hoe die gigantische wolk tot stand

experience, blur offers little to see. It is an immersive environment in

komt, en zeker zal je geboeid blijven kijken naar de wisse-

which the world is put out of focus so that our visual dependency can

ling van de vorm en lichtweerkaatsing op die wolk. Wat dat

be put into focus.’ Wat hier betoogd wordt, is dat het project

betreft is het object een mooi alternatief voor staren naar

een ethische meerwaarde biedt, in de mate dat het ons dui-

de wolken of kijken in het haardvuur. Zoals bekend zijn

delijk maakt hoezeer we verslaafd zijn aan media door ons

dat activiteiten die de vreemdste gedachten in beweging

onder te dompelen in een radicaal andere ervaring. Dat is al

kunnen zetten. Die gedachten verwaaien echter even snel

bij al meer dan ‘niets’, toch? Of is het net minder dan niets?

als de wolken voorbijgegleden zijn of het vuur gedoofd is.

4. En er volgt meer. De rechtvaardiging van het project

Het grote verschil is dat het hier om een volstrekt artificieel

met de Led-panelen (daar is dan toch wel iets te zien, of hoe

element gaat. De kat zou echter pas op de koord komen

moeten we dat nu begrijpen?) liep als volgt: ‘The experience

als we de wolk binnendringen en zo beroofd worden van

of the cloud figures the unimaginable magnitude, speed and reach

onze gewone visuele oriëntatie, maar daarentegen wel het

of telecommunications. Unlike entering a building, the experience

gevoel krijgen door een vochtige massa omhuld te worden.

of entering this habitable medium in which orientation is lost and

Mevrouw Diller heeft ons wel expliciet verboden om hierbij

time is suspended is like a suspension in ‘ether’. It is a perfect context

kitsch-gedachten te koesteren over engelen enzovoort,

for the experience of another all-pervading, yet infinitely elastic,

maar die heb je ook niet nodig om uit te tekenen wat het

massless medium, one for the transmission and propagation of

effect is: een onderdompeling in een context die ons bewust

information: the Internet. The project aims to produce a technologi-

maakt van onze afhankelijkheid van visuele prikkels en een

cal sublime, felt in the scaleless and unpredictable mass of fog.’ Wie

geordende context – van architectuur in het algemeen dus.

sprak daar weer over het bannen van kitsch-referenties?

Dan kan je net zo goed bij valavond in de herfst op de Hoge
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Greek mythology or any other kitsch relationships. (bold van de

Venen gaan ronddwalen. Spanning gegarandeerd.
Blur is big

Dit ‘natuurlijke’ voorbeeld van mist toont echter wat de fun

Bovenstaande citaten worden zo uitgebreid weergegeven

van Blur is: je weet pertinent zeker dat je hier niet echt zal

omdat ze meteen iets duidelijk maken. Op een affirmatieve,

verdwalen, noch in een of ander moeras wegzinken. Inte-

staccato toon wordt hier voortdurend losjes gerefereerd

gendeel, waren er genoeg centen geweest dan had je tus-

aan allerlei (post-)modernistische denkbeelden die in hoog

sendoor even gletsjerwater kunnen gaan drinken of sushi

aanzien staan. De grote kanonnen worden onmiddellijk

gaan eten onder het water. Héhé, dat was wel een belevenis

van stal gehaald. In het tweede citaat bijvoorbeeld gaat het

zeg. Voor liefhebbers van kermisattracties moet dit een

over a blank interpretative surface. Waar hebben we dat nog

topervaring zijn. De ervaringsstructuur van deze wolk is de

gehoord? Dat oppervlak wordt duidelijk gedacht in opposi-

absolute kick: je wordt voor even, willens en wetens, com-

tie tot een context die door het visuele geobsedeerd is. Het

pleet ondergedompeld in het gevaar. Zo vergeet je voor even

wordt bovendien in stelling gebracht tegen alle expo-pavil-

al het andere, je denken staat er zelfs bij stil (hé, dat was

joenen die proberen ons één of ander diets te maken. Ter-

toch niet de bedoeling?), maar je weet pertinent zeker dat
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je op het gepaste moment de dans weer zal ontspringen. En

nieuwe ruimte- en tijdservaring te bewerkstelligen door

misschien waarde er ondertussen wel één of andere diep-

de zintuigen te destabiliseren. Het idee en de uitwerking

zinnige gedachte door je hoofd. Maar wat dit nou allemaal

verschillen op heel wat punten van Blur, maar als démarche

met bewustwording en kunst en diepere of hogere beteke-

komen de twee projecten toch aardig dicht in elkaars buurt.

nissen te maken heeft, Joost mag het weten. De aanspraak

EAT werd in 1966 gesticht door de ingenieurs Billy Klüver

die Diller in het vierde citaat maakt op een bewustwording

en Fred Waldhauer en de kunstenaars Robert Rauschen-

van het internet als another all-pervading, yet infinitely elastic,

berg en Robert Whitman. Rauschenberg had het in 1970

massless medium lijkt er al helemaal over. Uiteraard vallen

te druk met zijn eigen carrière om actief betrokken te zijn

er bijzonder interessante dingen te vertellen over de relatie

bij het ontwerp van het paviljoen, maar hij leverde wel het

tussen het internet en de architectuur zoals we die altijd

essentiële idee. Hij merkte op dat de meeste voorstellen

gekend hebben. Bijvoorbeeld: moderne communicatie-

voor het paviljoen zich richtten op een visuele ervaring. Wat

media hebben het besef en het belang van de plaats en de

daarentegen nodig was, volgens Rauschenberg, was een

ruimte waarin we leven drastisch gewijzigd. Het lijkt mij

‘onzichtbare omgeving’, gecreëerd door een multisensoriële

niet nodig om daarvoor met je hoofd in de wolken te lopen.

ervaring. Dat was de eerste stap op weg naar de wolk en de

Het tegendeel is eerder waar.

spiegelbol. Het ideologisch doel van de ontwerpers was ech-

Wat d+s met dit soort praatjes zorgvuldig verstoppen,

ter, in de geest van de tijd, minder om de bezoekers hard-

maar in hun buitengewoon gedetailleerde tekeningen van

handig te confronteren met hun ‘visual dependency’ en de

het project ongewild bewijzen, is het feit dat de ware inzet

‘technological sublime’, dan wel ‘that the quality of the ex-

van het ding natuurlijk vooral gelegen is in de technologi-

perience of the visitor should involve choice, reponsibility,

sche tour de force die nodig was om de ‘immersieve’ ervaring

freedom and participation. The Pavilion would not guide

van deze wolk tot stand te brengen. Blur is verbluffend,

the visitor through a didactic authoritarian experience. The

daarover bestaat geen twijfel, maar dit heeft alles te maken

visitor would be encouraged as an individual to explore the

met de schaal waarop en de spitsvondigheid waarmee hier

environment and compose his own experience. As a work of

technologie ingezet wordt om een fantastische ervaring te

art, the Pavilion and its operation would be an open-ended

creëren. Blur is big. En daarin verschilt Blur geen haar van

situation, an experiment in the scientific sense of the word’

veel andere expo-paviljoenen, wat de makers ook mogen

zoals Klüver het formuleerde. Maar je moet geen doorge-

beweren. Expo-paviljoenen dienen vooral om de mensen te

winterd dialecticus zijn om te zien dat de redeneringen van

onderhouden en en passant een ideologische boodschap mee

d+s op het Japanse paviljoen toepasbaar zijn en omgekeerd,

te geven. En dat was nou net mijn vraag: welke ideologische

zeker als de gadgets die d+s bedachten ook uitgevoerd

boodschap brengt Blur? Waar wil het ons hebben? Dat is

waren. Zo de tijd, zo de zeden (of de argumenten)…

ver van duidelijk. Daarvoor is niet alleen de wolk, maar ook

Artistiek loste het paviljoen in Osaka zijn belofte niet in.

Dillers verhaal te wazig. (Sommigen denken daar anders

Dat lag voor een deel aan de abrupte beëindiging van de sa-

over: Cary Wolfe schreef een essay over Blur waarin ze aan

menwerking tussen de directie van Pepsi-Cola en de deelne-

de hand van o.a. de systeemtheorie van Niklas Luhmann

mende artiesten. Maar wat er werkelijk loos is met dit soort

over ‘Art as a social system’ aantoont dat Blur heel diepzin-

projecten –Blur niet uitgezonderd –werd door Sven Sterken

nige uitspraken doet over de relatie tussen kunst als een

in het uitstekende artikel ‘Van penseel tot pixel’ (De Witte

gesloten systeem en de complexe context waarbinnen die

Raaf 95, januari 2002) haarscherp geformuleerd. ‘De we-

kunst opereert. Toch benieuwd of veel bezoekers van Blur

reldtentoonstelling van Osaka toont hoe kinetische kunst

die conclusie, al was het maar gevoelsmatig, ook getrokken

steeds blijkt te vertrekken als een artistiek (onderzoeks-)

hebben.)

project dat de notie van sculptuur probeert te verwijden tot
het interactieve ‘environment’, maar uiteindelijk buiten

Gigantische promotiestunt

de kunst belandt als spektakel. Hier leidde de versmelting

Om de irritatie compleet te maken: Blur is helemaal niet

van architectuur en kunst tot een vrolijke verwarring tus-

het eerste wolkenpaviljoen. Op de wereldtentoonstel-

sen utopische toekomstdromen, puur vermaak, en – last

ling in Osaka in 1970 stelde E.A.T. (Experiments in Art and

but not least – een grootse intro van Pepsi-Cola op de Japanse

Technology) het Pepsi-Colapaviljoen voor, een gigantische

markt’. Je hoeft maar een paar punten en komma’s in deze

dubbele koepel die aan de buitenzijde omgeven werd door

tekst te verplaatsen om tot de essentie van Blur te komen:

een wolk van mist (een ontwerp van Fujiko Nakaya, ook

een gigantische promotiestunt voor Media-Expo 02 en

toen al gebaseerd op sprinklers die fijne waterdruppels in

Zwitserland.

de lucht brachten…) die de exacte vorm van de constructie

Over wat architectuur nu nog kan doen of betekenen zijn we

dubbelzinnig maakte. Binnen de koepel werden de grenzen

daarmee ook al niet veel meer te weten gekomen. Wel over

van de ruimte opgelost door het hele oppervlak te bekleden

hoe iets tot een architecturale ‘hype’ opgeblazen wordt.

met een reflecterend materiaal dat elke zin voor richting
of plaats volledig ophief, tot groot jolijt van de bezoekers.
En daarnaast werden er binnen en buiten het paviljoen nog
heel wat andere technologisch-artistieke licht- en bewegingsgadgets voorzien. Ook toen was het idee al om een

In een geglobaliseerde samenleving
is er nog altijd plaats voor lokaliteit en engagement. En verrassend
genoeg wordt dat engagement vaak
opgenomen door nieuwe mediaartiesten, die een stem geven aan
stedelijke minderheden, en een
tegenstroom creëren tegen

branding en vermarkting.

Publieke <interventies>
in hedendaagse grote steden
Saskia Sassen

lost in vacation#3
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Publieke <interventies> in hedendaagse grote steden

De enormiteit van de stedelijke ervaring, de overweldigen-

Openbaar maken versus privatisering van ruimte in de

de aanwezigheid van grootse architectonische constructies

stad en het gebruik van deze ruimte als wapen

en dicht opeengepakte infrastructuren en de onbedwingbare ‘nutslogica’, die een groot deel van de investeringen in de

De creatie van openbare ruimte is één manier om dit type

hedendaagse stad bepaalt, hebben verschuivingen en ver-

vragen te beantwoorden. We beleven momenteel een soort

vreemding veroorzaakt bij veel mensen en hele gemeen-

crisis in de openbare ruimte als gevolg van de toenemende

schappen. Deze omstandigheden brengen oudere noties en

commercialisering, de evolutie van de stad naar een soort

ervaringen van de stad in het algemeen, en meer bepaald van

themapark en de privatisering van de openbare ruimte. De

de openbare ruimte, aan het wankelen. Hoewel de monu-

grote, monumentale openbare ruimten die eigendom zijn

mentale openbare ruimten van de Europese steden nog altijd

van de staat en van de vorstelijke macht, vooral in oude, im-

spectaculaire plaatsen zijn voor rituelen, routines, demon-

periale hoofdsteden, domineren de manier waarop we open-

straties en festivals, stijgt het gevoel dat de publieke ruimte

bare ruimte beleven. De gebruikers maken deze ruimten wel

in de stad in een gepolitiseerde ruimte aan het veranderen is,

openbaar door ze te gebruiken. Maar wat met de werkelijke

waarbij versplintering en veel verschillen ontstaan.

creatie van openbare ruimte in deze complexe steden door

Tegelijk bestaan in deze steden diverse ruimten die niet

architectonische interventies en de gewoonten van de ge-

voldoende worden benut en die vaak meer worden geken-

bruikers?

merkt door het geheugen dan door hun huidige betekenis.

Het leven tussen megagebouwen en braakliggend ter-

Deze ruimten maken deel uit van het binnenste van de stad,

rein maakt al lang deel uit van de stedelijke ervaring. Zowel

maar vallen toch buiten de ruimtelijke omkadering en de

in het verleden als nu ondergaat dat leven zichtbare veran-

logica, bepaald door ‘nutscriteria’. Het zijn ‘braakliggen-

deringen en tegenstellingen. Het impliceert ook de moge-

de terreinen’, die de bewoners toelaten om in verbinding

lijkheid tot ‘verstedelijking’ (poesis) op een manier die mas-

te treden met de snel veranderende stad waarin ze wonen.

sieve projecten niet kunnen waarmaken. Het soort verste-

Hier kunnen ze even en op een subjectieve manier de mas-

delijking dat me hier interesseert, is de creatie van beschei-

sieve infrastructuren links laten liggen, die meer en meer

den openbare ruimten, opgebouwd door de gewoonten van

ruimte overheersen in hun stad. Het zou in dit opzicht een

de mensen en door kritische architectonische interventies

vergissing zijn indien we ons op deze braakliggende terrei-

op kleine of middelgrote schaal. Ik heb het hier niet over

nen wierpen om zoveel mogelijk munt te slaan uit de ont-

monumentale of kant-en-klare open ruimten, die eigen-

wikkeling van onroerende goederen. Het in stand houden

lijk beter kunnen worden beschreven als ‘toegankelijk voor

van een deel van deze open ruimte kan de moeite waard

het publiek’ dan ‘publiek’. De creatie van openbare ruimte

zijn, in die zin dat opties voor de toekomst worden gefac-

werpt vragen op over de huidige stedelijke conditie, waar de

toriseerd in een tijd dat de nutslogica zo snel (en vaak ook

grootse ruimten van de vorstelijke macht en de staat of de

bruusk) verandert. De overdadige bouw van wolkenkrab-

over-ontworpen, voor het publiek toegankelijke ruimten,

bers is daar één van de grote voorbeelden van.

dat niet doen.

Dit stelt ons voor een dilemma over de huidige toestand van

Het vastleggen van deze ongrijpbare kwaliteit die de

de stad, dat verder gaat dan de tamelijk doorzichtige noties

steden genereren en zichtbaar maken, en de creatie van open-

van hightech architectuur, virtuele ruimten, schijnbeelden

bare ruimte in deze tussenzone, zijn geen gemakkelijke ta-

en themaparken. Dit is allemaal wel relevant, maar het zijn

ken. De nutslogica zal niet volstaan. Ik kan het niet laten te

slechts fragmenten van een onvolledige puzzel. Er is een

denken dat het maken van kunst een deel van het antwoord

type van stedelijke conditie, dat schommelt tussen de reali-

is, of het nu gaat om kortstondige publieke vertoningen en

teit van massieve structuren en die van halfverlaten ruim-

installaties of langdurige openbare sculpturen; of het gaat

ten. Ik denk dat het essentieel is voor de manier waarop we

om kunst, verbonden aan een bepaalde plaats of gemeen-

de stad beleven én dat het de overgang en het wankele even-

schap, of nomadische sculpturen die rondtrekken. De nieu-

wicht van specifieke ruimtelijke en tijdelijke configuraties

we netwerktechnologieën plaatsen de creatie van openba-

weergeeft. Architectuur en stedelijk design kunnen ook

re ruimte in bescheiden ruimten en, door de gewoonten van

werken als kritische artistieke gewoonten, die ons toelaten

de mensen, in een nog breder spectrum. Een vraag die kan

om iets meer ongrijpbaar te vatten dan wat wordt voorge-

helpen om de essentiële aspecten van dit project te vatten, is

steld door noties als de evolutie van de stad naar een soort

‘hoe kunnen we open source ruimten urbaniseren?’

themapark.
Hier ga ik in op drie vragen rond de creatie van openbare
ruimte en de veranderende betekenis van de stedelijke conditie.

Architectonische gewoonten staan hier centraal, in
het bijzonder diegene die kunnen worden uitgevoerd in
problematische of ongewone ruimten. Hiervoor zijn architecten nodig, die in staat zijn om verschillende vormen van
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kennis zo toe te passen, dat ze de mogelijkheid van een ar-

tijken en denkbeelden toe over de creatie van – meer dan de

chitectonische creatie invoeren in ruimten waar het blote

loutere toegang tot – openbare ruimten. Eén van die trends

oog of de verbeelding van de ingenieur geen mogelijke vor-

betreft een aantal van de hierboven beschreven voorwaar-

men ziet – alleen infrastructuur en nut. Het type ruimten

den, en in het bijzonder worden oude concepten van open-

waar ik aan denk, zijn bijvoorbeeld kruispunten van trans-

bare ruimte in vraag gesteld of tegengesproken. Deze posi-

port- en communicatienetwerken, daken van recyclagefa-

tie is gebaseerd op de limieten van het creëren van openba-

brieken of waterzuiveringstations, kleine, vreemde en on-

re ruimte in gemonumentaliseerde ruimten en de tendens

gebruikte ruimten die vergeten worden of geen plaats vin-

tot het politiseren van stedelijke ruimte en het verzwakken

den binnen de behoeften van plannen die enkel op nut ge-

van burgerlijke ervaring in de steden. Beide condities heb-

baseerd zijn, enzovoort. Nog een voorbeeld zijn ruimten

ben hun impact op de ervaring en de optie van het creëren

waar het nodig is te onderzoeken in hoeverre het mogelijk

van openbare ruimte.

is om architectuur te verwezenlijken, terwijl daar nu niets
méér is dan een formele stilte, een niet-bestaan, zoals op
bescheiden, alledaagse braakliggende terreinen – niet het

de mogelijkheid te hebben om ruimten openbaar te ma-

grote verlaten terrein dat groots en schitterend wordt door

ken. Dit soort creëren speelde al altijd een belangrijke rol in

de omvang van zijn verval, zoals een oude, in onbruik ge-

de Europese steden en verschilde als project van het maken

raakte industriehaven of staalfabriek.

van gemonumentaliseerde ruimten, want het hield in dat

De mogelijkheid tot dit soort creëren, opsporen en in-
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Een tweede trend is de optie om bescheiden openbare ruimten te creëren, wat essentieel kan zijn om opnieuw

werd tussengekomen in de ruimten van het koningshuis

terveniëren heeft de jongste twintig jaar nieuwe betekenis-

en de staat. Vandaag speelt dit soort creatie in op de ruim-

sen aangenomen. In die periode zijn het gezag en de macht

ten van private en openbare macht. Bovendien voegt het

van de privésector over ooit als openbaar beschouwde ruim-

een nieuwe dimensie toe: een nieuwe notie en ervaring van

ten aanzienlijk toegenomen. Bovendien heeft de staat voor-

plaats, en daarbij van bescheiden openbare ruimten, in po-

al de laatste vijf jaar inspanningen gedaan om de stedelij-

tentieel globale netwerken, bestaande uit een hele reeks van

ke ruimte als wapen in te zetten en er een object van te ma-

die plaatsen.

ken dat moet worden bewaakt. Tegelijk politiseert de toe-

Een derde trend is de delicate wisselwerking tussen

nemende zichtbaarheid van beperkingen, bewaking en re-

de nieuwe waarde die wordt gehecht aan diversiteit, zoals

pressie de stedelijke ruimte. Het best gekende fenomeen

wordt geïllustreerd in een multiculturele samenleving, en

is misschien dat van de impact van de residentiële en com-

de nieuwe uitdagingen die hierdoor worden gesteld voor de

merciële verbetering van open ruimten door hogere inkom-

wijze waarop het publiek dit begrijpt en ervaart.

sten. Het gevolg is een verschuiving die een politieke subjectiviteit in de hand werkt, gericht op geschillen, eerder
dan op burgerzin – aan beide zijden van het conflict. De fy-

De stad als grenszone: opstellen van een informeel beleid

sieke verschuiving van huishoudens met lage inkomens,
ruimten gebruikt zonder winstbejag en buurthandel met

Een ander aspect van de grote, complexe stad, vooral indien

lage winstmarges, brengt een machtsrelatie aan het licht,

het een globale stad betreft, is dat ze een soort nieuwe grens-

waarbij de ene kant directe controle uitoefent op de ande-

zone vormt met een enorme smeltkroes van mensen. Die-

re, zoals expliciet tot uiting komt bij uitzettingen, of indi-

genen die geen macht hebben – de minder bevoorrechten,

rect door de bewegingen op de markt. Deze politisering van

de buitenstaanders en de gediscrimineerde minderheden –

de stedelijke ruimte is ook duidelijk te zien in de prolifera-

kunnen ‘tegenwoordigheid’ winnen in deze stad, zowel in de

tie van fysieke barrières in voormalige openbare ruimten,

macht als tegenover elkaar. Volgens mij is dit een signaal dat

die misschien het meeste tot uiting komt in de steden in de

een nieuw type beleid mogelijk is, gericht op nieuwe types

vs, vooral sinds de aanslagen van 11 september 2001. Over

politieke medespelers. Het is niet alleen een kwestie of men

de hele wereld gingen de vs-ambassades meer en meer op

al dan niet macht heeft. Er zijn nieuwe, hybride bases van

middeleeuwse burchten lijken. In deze context is openbaar

waarop wordt gehandeld. Ik gebruik de term ‘tegenwoordig-

toegankelijke ruimte een enorme rijkdom, en we hebben er

heid’ juist om dit aspect in zekere zin weer te geven.

meer nodig. Maar we mogen openbaar toegankelijke ruim-

De ruimte van de stad is een veel concretere ruimte

te niet verwarren met openbare ruimte. Deze laatste moet

voor het beleid dan de ruimte van de natie. Het wordt een

worden gecreëerd door de gewoonten en de subjectiviteit

plaats waar niet-formele politieke medespelers deelnemen

van de mensen. Door hun gewoonten maken de gebruikers

aan de politieke scène op een manier die op nationaal ni-

een ruimte op diverse manieren openbaar.

veau veel moeilijker zou zijn. Op nationaal vlak moet het

Het samenspel van verschillende trends laat bepaalde prak-

beleid de bestaande formele systemen respecteren, het poli-
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tieke kiessysteem of het gerechtelijke systeem. Niet-forme-

gaan. Ze zijn verbonden met andere dergelijke gebouwen,

le politieke deelnemers worden onzichtbaar in de nationale

organisaties, huishoudens, enz. die mogelijk aan de andere

politiek. Anderzijds herbergt de ruimte van de stad een wij-

kant van de wereld liggen. Soms zijn ze zelfs meer georiën-

de waaier aan politieke activiteiten: kraken, demonstraties

teerd op die andere gebieden dan op hun eigen, onmiddel-

tegen brutaal optreden van de politie, de strijd om de rech-

lijke omgeving. Denk maar aan een financieel centrum in

ten van de immigranten en de daklozen, het beleid inzake

een globale stad of het kantoor van een mensenrechten- of

cultuur en identiteit, of het beleid rond homo’s en lesbien-

milieuvereniging. Ze zijn niet gericht op wat hen omringt,

nes. Veel van dit alles is op straat zichtbaar. Een groot deel

maar op een globaal proces. Ik denk aan deze lokale entitei-

van de stedelijke politiek is concreet en wordt bepaald door

ten als micro-omgevingen met een globale reikwijdte.

mensen, eerder dan af te hangen van massale mediatechno-

Ik wil hier kort ingaan op twee punten. Het eerste

logieën. Politiek op buurtniveau maakt de vorming moge-

is: wat betekent voor ‘de stad’ de proliferatie van deze glo-

lijk van nieuwe types politieke onderwerpen, die niet door

baal georiënteerde en toch erg plaatselijke kantoren, huis-

het formele politieke systeem moeten gaan.

houdens en organisaties? In deze context wordt de stad

Dankzij de nieuwe netwerktechnologieën gaan lo-

een strategische fusie van ontelbare globale circuits, die

kale initiatieven deel uitmaken van een globaal netwerk

er doorheen lopen. Naarmate de steden en stedelijke ge-

van activisme, zonder dat de specifieke, lokale problema-

bieden meer en meer worden doorkruist door niet-lokale,

tiek uit het oog wordt verloren. Een nieuw type grensover-

merkbaar globale circuits, is veel van wat we als lokaal erva-

schrijdend politiek activisme ontstaat, gericht op een veel-

ren (omdat het lokaal gelegen is) eigenlijk een getransfor-

heid aan plaatsen, die echter wel hecht met elkaar verbon-

meerde conditie in de zin dat het verweven is met een niet-

den zijn via digitale communicatie. Volgens mij is dit één

lokale dynamiek of een lokalisatie is van een globaal pro-

van de voornaamste vormen van kritische politiek, moge-

ces. We kunnen dit beschouwen in termen van spatialisatie

lijk gemaakt door het internet en andere netwerken. Het re-

van verschillende projecten op economisch, politiek en cul-

sultaat is een beleid van lokale aangelegenheden, waarbij

tureel vlak. Dit heeft een specifieke combinatie van inter-

alle plaatsen van een bepaalde streek, land of de hele wereld

acties tot gevolg in de relatie van de stad tot haar topogra-

met elkaar worden verbonden. Het is niet omdat het net-

fie. De nieuwe ruimtelijkheid van de stad die op die manier

werk wereldwijd vertakt is, dat alles op globaal niveau moet

tot stand komt, is slechts gedeeltelijk, en wel om twee rede-

plaatsvinden. Digitale netwerken dragen bij tot de produc-

nen. Ze vertegenwoordigt slechts een deel van wat in de ste-

tie van nieuwe soorten onderlinge verbindingen onder wat

den gebeurt en weerspiegelt slechts gedeeltelijk wat we be-

gefragmenteerde topografieën lijken te zijn, zowel op glo-

schouwen als de ruimte in de stad, of dit nu wordt begrepen

baal als op plaatselijk niveau. Politieke activisten kunnen

in termen van de administratieve grenzen van een stad of in

een beroep doen op de netwerken voor globale of niet-loka-

de vele denkbeelden die bestaan in de verschillende sectoren

le transacties én ze gebruiken om de plaatselijke communi-

van de bevolking van een stad. Indien we stedelijke ruimten

catie en transacties binnen een stad of landelijke gemeen-

beschouwen als een productieve omgeving, die in staat is om

schap te verbeteren.

nieuwe configuraties voort te brengen, dan is deze ontwikke-

De grote stad van vandaag, in het bijzonder de globale
stad, blijkt een strategische site te zijn voor deze nieuwe types operaties. Het is een strategische site voor global corporate

ling een signaal dat er talrijke mogelijkheden zijn.
Het tweede punt ten gevolge van deze proliferatie van
digitale netwerken die de stad doorkruisen, betreft de toe-

capital maar het is ook één van de sites waar de vorming van

komst van steden in een steeds meer gedigitaliseerde en ge-

nieuwe claims door informele politieke medespelers con-

globaliseerde wereld. Hier kunnen de condities en de drijf-

crete vormen aanneemt.

krachten die het model van de globale stad typeren, een
praktische manier zijn om het centrale karakter van de stedelijke ruimte in complexe steden te bepalen. Om maar

Een nieuwe definitie voor het begrip ‘lokaliteit’

één van die drijfkrachten te noemen: hoe meer geglobaliseerd en gedigitaliseerd de operaties van ondernemingen

Weldra zullen veel stadsbewoners het ‘lokale’ beginnen er-

en markten zijn, hoe groter het strategische belang van hun

varen als een soort micro-omgeving met globale reikwijd-

centrale management- en coördinatiefuncties (en de corres-

te. Veel van wat we blijven voorstellen en ervaren als iets lo-

ponderende materiële structuren). Het is juist door de digi-

kaals (een gebouw, een plek in de stad, een huishouden, een

talisering dat we simultaan en wereldwijd een ruime waai-

activistenorganisatie hier in de buurt...) bevindt zich eigen-

er aan activiteiten en systeemintegratie kunnen waarma-

lijk niet alleen op de concrete plaatsen waar we ze kunnen

ken, of het nu gaat om fabrieken, kantoren of diensten. Het

zien, maar ook op digitale netwerken die de wereld rond

is ook precies die combinatie, die het belang van de centrale

playtime
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le instrumenten een complexe overlapping van het materiaal
en de gedigitaliseerde momenten van wat we nog altijd onroerende goederen noemen. De nood van de globale financiële
markten aan een aantal materiële condities in fysieke financiële centra heeft nog een ander type van complexe overlapping
ten gevolg, die toont dat het net de meest geglobaliseerde en
gedigitaliseerde sectoren zijn, die nog altijd een heel sterke en
strategische stedelijke dimensie hebben.
Hypermobiliteit en digitalisering worden gewoonlijk
beschouwd als louter functies van de nieuwe technologieën. Deze opvatting houdt geen rekening met het feit dat er
veel materiële condities vereist zijn om dit resultaat te verkrijgen. Eens we erkennen dat de hypermobiliteit van het
instrument of de dematerialisatie van het eigenlijke vastgoed moest worden geproduceerd, introduceren we de overlapping van het materiële en het niet-materiële. Om mobiel
kapitaal te produceren, is heel wat nodig: een state of the art
omgeving, een conventionele infrastructuur (van autowegen tot luchthavens en spoorwegen) en sterk talent, ook al
is de aard van de plaatsgebondenheid anders dan 100 jaar
geleden, toen plaatsgebondenheid en immobiliteit hand in
hand gingen. Vandaag hangt die plaatsgebondenheid saexercise

men met de hypermobiliteit van bepaalde componenten,
producten of resultaten. Zowel kapitaalvastheid als –mobiliteit bevinden zich in een tijdsframe waarin snelheid

functies nog verhoogt. De globale steden zijn strategische

zwaar doorweegt en steeds belangrijker wordt. Dit soort

sites voor de combinatie van de middelen die nodig zijn

kapitaalvastheid kan niet volledig worden gedefinieerd in

voor de productie van deze centrale functies. Daarom blijft

een beschrijving van de materiële en plaatsbeschrijvende

veel van wat wordt gecondenseerd en over digitale netwer-

kenmerken, i.e in een topografische context.

ken circuleert, en gekenmerkt wordt door hypermobiliteit,

De conceptualisering van de digitalisering en globalisering

eigenlijk fysiek – en bijgevolg mogelijk stedelijk – in een

schept de operationele en retorische openheid om het belang

aantal van de componenten. Maar tegelijk werd hetgeen fy-

van de materiële wereld te erkennen, zelfs in het geval van

siek blijft, getransformeerd door het feit dat het wordt voor-

sommige van de meest gedematerialiseerde activiteiten.

gesteld door erg liquide instrumenten, die kunnen circuleren op globale markten. Het kan hetzelfde lijken, het kunnen dezelfde bakstenen en dezelfde cement zijn, het kan

Digitale media en het scheppen van tegenwoordigheid

nieuw of oud zijn, maar het is een getransformeerde entiteit. Neem nu bijvoorbeeld het geval van de vastgoedsector.

Kunstenaars in nieuwe media die gebruik maken van de

De financiële dienstenfirma’s hebben instrumenten uitge-

computergestuurde netwerktechnologieën, voeren poli-

vonden, die vastgoed liquide maken, waardoor investerin-

tieke en artistieke projecten uit in steeds meer steden over

gen en circulatie van deze instrumenten op globale mark-

de hele wereld. Wat ik hier wil beschrijven, is een heel spe-

ten mogelijk wordt. Maar een deel van het vastgoed blijft

cifiek aspect: de mogelijkheid om vormen van globale ac-

erg fysiek. Een gebouw dat wordt vertegenwoordigd door fi-

tie uit te voeren die noch deel uitmaken van de globale ven-

nanciële instrumenten, die over de hele wereld kunnen cir-

nootschappen, noch van elitaire, universele organisaties of

culeren, is niet hetzelfde als een gebouw dat niet door die fi-

hoge cultuur. Het is de mogelijkheid om tegenwoordigheid

nanciële instrumenten wordt vertegenwoordigd.

te geven aan een groot aantal lokale medespelers, projecten

Het is niet gemakkelijk om alle facetten van de nieuwe
digitale technologieën te definiëren volgens onze conventionele categorieën: is iets fysiek, dan is het ook fysiek. Is het li-

en denkbeelden op manieren die alternatieve of tegengestelde vormen van globaliteit kunnen vormen.
In deze interventies wordt de technologie op verschil-

quide, dan is het ook liquide. In feite betekent de gedeeltelijke

lende manieren toegepast (gaande van politiek tot ludiek),

voorstelling van onroerende goederen door liquide financië-

die de sociale globalisatie kunnen ontwrichten. Zo vormen
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zich alternatieve netwerken, projecten en ruimten. Emblematisch is misschien het feit dat de metafoor van het hacken
losgekoppeld is van zijn gespecialiseerde, technische context om deel te worden van ons dagelijkse leven. Tegenover
een roofzuchtig regime van intellectuele eigendomsrechten,
zijn we tegelijk getuige van de aanhoudende invloed van de
vrije softwarebeweging. Indymedia wint terrein, ook al domineren de globale mediaconcerns zowat alle mainstreammedia.
De vorming van nieuwe machtsgeografieën, die elites uit het
globale zuiden en noorden samenbrengen, voelen tegenwind
in het werk van collectieven als Raqs Media Collective, die de
verdeling tussen centrum en periferie destabiliseren.
Deze alternatieve globalisering moet worden onderscheiden van de algemene veronderstelling dat als ‘het’
globaal is, het dan ook kosmopolitisch is. De types globale vormen die me hier interesseren, zijn wat ik meestal (en
deels om te provoceren) niet-kosmopolitische vormen van
globalisering noem. Wanneer lokale initiatieven en projecten deel kunnen worden van een globaal netwerk, terwijl ze toch het specifieke van het lokale als centrum beetcetera 105

houden, dan verschijnt een nieuw type globaliteit. Bijvoorbeeld, groepen of individuen die zich inzetten voor allerlei
milieukwesties, van het ontwerp van installaties op zonne-

breeze

energie tot architectuur met gebruik van milieuvriendelijke materialen, kunnen deel gaan uitmaken van globale netwerken, en toch verder bezig blijven met specifieke zaken

ren geweest in deze ontwikkeling, of het nu gaat om tacti-

die hen aanbelangen.

sche media, indymedia of entiteiten zoals de originele in-

In een poging om deze grote diversiteit aan subversieve in-

carnatie van Digital City Amsterdam en het in Berlijn geves-

terventies in de ruimte van globaal kapitalisme samen te

tigde Transmediale. Maar kunstenaars die met nieuwe me-

vatten, gebruik ik de notie van antiglobaliseringsbewegin-

dia werken, zijn ook bezig met andere problemen dan de

gen. Deze interventies zijn nauw verweven met sommige

wereld van de technologie. Het is misschien niet verrassend

van de grootste drijfkrachten achter sociale globalisering,

dat één van de hoofdthema’s de toenemende beperkingen

maar maken nog geen deel uit van het formele apparaat of

zijn die worden opgelegd aan migranten en vluchtelingen

de objectieven van dit apparaat (zoals de vorming van glo-

in een globale wereld waar kapitaal heen stroomt waar het

bale markten en ondernemingen). Deze bewegingen ge-

wil. Organisaties als Nobody is Illegal, het Mongrel webpro-

dijen dankzij het stijgende belang van transnationale en

ject, Mute Magazine, Futuresonic uit Manchester en Theater der

translokale netwerken, de ontwikkeling van communica-

Welt uit Bonn/Keulen, hebben allemaal projecten rond im-

tietechnologieën die gemakkelijk ontsnappen aan conven-

migratie verwezenlijkt.

tionele bewakingspraktijken, enzovoort. De versteviging
en, in sommige gevallen, de vorming van nieuwe globale

Tot besluit, zowel het openbaar maken en het politiseren in

circuits, zijn ironisch genoeg mogelijk dankzij het bestaan

de stedelijke ruimte worden essentieel in tijden dat alles snel-

van datzelfde globale economische systeem waartegen ze

ler moet gaan, processen en stromingen de overhand krijgen

zich verzetten. Deze bewegingen zijn heel dynamisch en

over artefacten en bestendigheid, massieve structuren op bo-

hun locatie verandert dan ook vaak.

venmenselijke schaal worden gecreëerd en merknamen de ba-

Concepten als verhalen, vorm en tegenwoordigheid,

sis vormen van de communicatie tussen de individuen en de

die deel uitmaken van een gedigitaliseerde omgeving, ver-

markt. Het designwerk levert verhalen op die een bijkomen-

onderstellen een heel bijzondere betekenis wanneer ze wor-

de waarde geven aan de bestaande contexten, en meer precies,

den ingezet om specifieke lokale elementen voor te stellen

aan de nutslogica van de economische wereld van de vennoot-

of toe te passen in een globale context. Behalve het werk ter

schappen. Maar er bestaat ook een vorm van openbare ruim-

plaatse, zijn de kunstenaars die met nieuwe media werken

ten scheppen, die aan de basis ligt van ontwrichtende verhalen

en de activisten (die vaak ook kunstenaars zijn) sleutelfigu-

en het lokale en de zwijgende massa zichtbaar maakt.
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Saskia Sassen (V.S.) Hoogleraar Sociologie, Universiteit van Chicago, V.S.
Auteur van Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton 2006)
illustraties: Sandra Haeselsteiner
Dit onderwerp werd al grondig bestudeerd. Het is onmogelijk om hier alle
auteurs te vermelden die dat verdienen, dus beperk ik me tot een aantal
teksten die de diversiteit van de benaderingen aantonen: Lloyd, Richard,
Neobohemia: Art and Commerce in the Post-Industrial City, Routledge, New York
en Londen, 2005; Slager, Henk, Territorial Investigations, 1999; Ramirez,
Mari Carmen, Papanikolas, Theresa en Rangel, Gabriela, Art,
2002; International Center for the Arts of the Americas; Yudice, George, The
Expediency of Culture: Uses of Culture in the Global Era, 2003; Salerno, Roger
A., Landscapes of Abandonment: Capitalism, Modernity and Estrangement, 2003;
Philips, John, Yeo, Wei-Wei, Bishop, Ryan, Postcolonial Urbanism: South
East Asian Cities and Global Processes, 2003; Ockman, J., Pragmatist Imagination:
Thinking about Things in the Making, 2001; Miles, Malcolm, Art, Space and
the City, 1997; Phelan, Peggy, The Ends of Performance, 1998; Williamson,
Thad, Alperovitz, Gar, Imbroscio, David L., Making a Place for Community: Local Democracy in a Global Era, 2002; Drainville, Andre, Contesting
Globalization: Space and Place in the World Economy, Routledge, London, 2005;
Krause, Linda en Patrice Petro (eds), Global Cities: Cinema, Architecture,
and Urbanism in a Digital Age, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ
en London, 2003.
Voor één van de beste oplossingen voor dergelijke braakliggende terreinen,
zie Morales, Ignasi Solá, Obra.Vol. 3 (Editorial Gigli, Barcelona), 2004.
Voor een voorbeeld van een interventie op één van deze braakliggende
terreinen, in dit geval in Buenos Aires, zie Kermés Urbana, een organisatie
die openbare ruimte wil creëren door dergelijke braakliggende terreinen te
reactiveren. : www.m7red.com.ar/m7-KUintro1.htm
Vb. Graafland, Arie, The Socius of Architecture, 2000; Beckmann, John, The
Virtual Dimension: Architecture, Representation, and Crash Culture, 1998; Rattenbury, Kester, This is not Architecture: Media Constructions, 2001; Hagan,
Susannah, Taking Shape: A new Contract between Architecture and Nature, 2001.
Zie bijvoorbeeld het soort projecten op www.transgressivearchitecture.org
Elders heb ik op gedetailleerde wijze de complexe overlapping beschreven
van het digitale en het materiële, en van stromingen en plaatsen. Zie Sassen, Saskia, Territory, Authroity, Rights: From Medieval to Global Assemblages
(Princeton University Press), 2006, hoofdstuk 7.

Er zijn andere dimensies die de globale stad omschrijven; zie Sassen,
Saskia, The Global City, tweede druk, Princeton University Press, 2001.Zie
http://www.gnu.org voor meer informatie.
Indymedia is ‘een netwerk van collectief opererende mediakanalen voor
een radicaal, juist en gepassioneerd verhalen van de waarheid’. http://www.
indymedia.org Zie www.raqsmediacollective.net Ze hebben ook een verschillende waarde, i.e. sommige zijn ‘goed’, andere zijn ‘slecht.’ Ik gebruik
de term als een analytische categorie om een hele waaier van dynamieken en
initiatieven aan te duiden, die draaien rond de nieuwe capaciteiten voor globale werking op basis van de globale economie, maar gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk ontworpen waren. Voorbeelden
gaan van politieke strijd voor alternatieve globalisering tot informele, globale, economische circuits, en in een extreme vorm, globale terroristische
netwerken.
Digital City Amsterdam (DDS) was een experiment, gesteund door het
cultureel centrum De Balie in Amsterdam met subsidies van de Stad
Amsterdam en het Ministerie van Economische Zaken. Het gaf mensen
toegang tot de server van de stad en de mogelijkheid om verslagen van de
gemeenteraad of officiële beleidsdocumenten op te vragen, of digitale cafés
en treinstations te bezoeken. Zie http://reinder.rustema.nl/dds.
Zie voor documentatie; zie het hoofdstuk door Lovink en Riemens in
Global Networks, Linked Cities, Routledge, New York en Londen, 2002 voor het
volledige verloop van DDS, van het begin tot het einde. Een internationaal
mediakunstenfestival: www.transmediale.de.
Campagne, gevoerd door autonome groepen, religieuze initiatieven, syndicaten en individuen om vluchtelingen en immigranten zonder papieren te
steunen. Zie www.contrast.org/borders voor meer informatie.
Media-activisten en kunstenaars uit Londen: zie www.mongrelx.org en
www.metamute.com.
Een festival rond draadloze en mobiele media. Zie www.futuresonic.com.
Een theaterfestival: www.theaterderwelt.de.

Paul Gazzola over het project Coming Soon | Vertaald door Emma Sidgwick

Wat als iedereen altijd
bij jou thuis komt
spelen?
Huidige en Toekomstige Vragen voor Berlijn - Deel 1
Tegenwoordig staat de ontwikkeling van dans in Duitsland door het Tanzplan
definitief op de rails. In Berlijn zal in april 2007 een driejarig Bachelor- en
Masterprogramma in hedendaagse dans en choreografie als pilootproject van
start gaan. Als gevolg van een gebrek aan ruimte in de twee gastuniversiteiten is
er echter nood aan een gebouw dat de studenten en lectoren zou kunnen huizen.
Tanzraum, een collectief bestaande uit een aantal onafhankelijke groepen en
individuen dat zich op de productie en promotie van dans in de stad richt, komt
de verantwoordelijkheid toe zich te bekommeren om deze situatie. Naast het
voorzien in de behoeften van de universiteit, beogen zij daarenboven ook studio’s,
kantoren en werkruimten aan de lokale dansgemeenschap te kunnen aanbieden.
Deze belofte en hoe ze zich exact zal laten vertalen, is precies het moment waarop
het project coming soon op het toneel verschijnt.

Een project van consultatie

ontwerpen/concepten en praktijken adequate oplossingen

Aanvankelijk gerealiseerd als een eendaags evenement

bieden voor deze progressieve en zich steeds ontwikkelende

gedurende het Tanz im August-festival in Berlijn in 2006,

kunstvorm. Inherent aan deze discussie is ook de vraag naar

en bestaande uit video- en audio-installaties, een reeks pu-

de vertakkingen of verworteling van een dergelijk gebouw in

blieke debatten, een performance en twee publicaties, was

de stad; en eveneens naar het samenspel van esthetiek als de

het doel van dit project om de discussie over een centrum

betekenaar van haar identiteit versus een site voor creatieve

voor dans in Berlijn aan te wakkeren en om van daaruit

praktijken, die door de aard van haar ontwerp net de produc-

te reflecteren over hoe het ontwerp van studioruimtes de

tie van inhoud zelf wil aanvuren.

artistieke praktijk beïnvloedt. Dit door:

Dit is precies het punt waarop coming soon zich in twee hoofd-

1. te onderzoeken wat de potentiële gebruikers van dit

lijnen opsplitst. Eén hoofdlijn betreft de rol die een dergelijk

gebouw van een dergelijke locatie zouden verlangen

gebouw voor de dansgemeenschap in Berlijn kan opnemen

2. een taxatierapport op te stellen dat gebaseerd is op deze

(met name, wordt dit verlangd of niet?). De andere betreft de

bevindingen en dat gehanteerd zou kunnen worden

beïnvloeding van het ontwerp en de constructie van studio-

tijdens de ontwikkeling van het gebouw

ruimtes op de productie van het artistieke werk.

3. een profiel op te stellen van het toekomstige publieke ge-

Om deze hoofdlijnen enigszins inhoudsvol te kunnen bevra-

bruik van het gebouw en van de mensen die het gebouw

gen werden twee strategieën geïmplementeerd. Ten eerste

zouden inpalmen

werd per e-mail een uitnodiging rondgestuurd naar meer

4. te reflecteren over de traditionele en hedendaagse ideaal-

dan vierhonderd mensen uit de lokale dansgemeenschap

beelden van het studio-ontwerp voor dansproducties,

in Berlijn, met de vraag of van hen een video-interview kon

en dit door middel van een reeks publieke debatten en

worden afgenomen waarin ze gevraagd werden hun ideale

evenementen

studio te omschrijven. Vervolgens werden er gedurende tien

Onderliggend resoneren ook vragen over het effect van

dagen 59 interviews afgenomen van choreografen, dansers,

historische modellen – zoals die ontwikkeld werden vanuit

technici, en personen werkzaam in de administratie,

hun relatie tot het klassieke ballet – op het studio-ontwerp;

productie en promotie van dans, om een beeld te krijgen van

en ook over de kwestie of hedendaagse architecturale

het type ruimte dat ze graag ter beschikking zouden gesteld
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krijgen indien ze vrij de keuze hadden. Hierbij werd zowel

port gecompileerd werden, wijzen erop dat, indien men het

naar een praktische mogelijkheid gepeild als naar wat in hun

interieur van het gebouw bevroeg, men een variëteit aan

dromen het meest gegeerd zou zijn.

ruimtes verlangde, die een ‘multipliciteit’ aan noden zouden

Het peilen naar hun noden en besognes bij de uitbouw van

kunnen lenigen in een constellatie die aldus de vorm van

een dergelijk gebouw; naar de manier waarop de administra-

een gemeenschapsgericht gebouw zou aannemen. Dit zou

tie zou kunnen functioneren; het bevragen van potentiële

‘de onderlinge communicatie en uitwisseling voeden, door

gebruikers, situaties en andere ‘bezetters’ (wel of niet aan

ruimtes voor ontwikkeling, experiment, risico en innovatie

dans gerelateerd) – dit alles verschafte niet alleen inzicht in

te bestemmen, net zoals dit wederzijds vertrouwen, respect

persoonlijke noden, maar ook in de manier waarop de leden

en ondersteuning onder haar gebruikers zou faciliteren.’

van deze distinctieve gemeenschap hun praktijk zouden
willen relateren aan de bredere gemeenschap. Ten tweede

Enkele anonieme citaten uit het rapport:

werd er, om deze bevindingen in een breder kader te kunnen

• Naar mijn aanvoelen moet een studio een zekere flexibiliteit

schetsen, een online vragenlijst (betekenisvol en nauwgezet

bezitten zodat ze bepaald en betekend kan worden door de kunstenaars die het gebouw op dat moment bezetten.

ontwikkeld aan de hand van deze interviews) opgesteld en
rondgestuurd in de dansgemeenschap, zowel op lokaal als

• Een praktische en makkelijk aan te passen ruimte die de dansge-

internationaal niveau. Uit een lijst van vijfhonderd namen

meenschap uit Berlijn zich zou kunnen toe-eigenen volgens haar
eigen noden.

werden 88 antwoorden gecompileerd in een 27 pagina’s
tellend rapport, dat aldus een gedetailleerder overzicht wist

• Openstaand voor choreografen van verschillende strekking, die

te bieden. De initiële resultaten van deze consultaties, die

allen met regelmaat en integriteit hun werk produceren. Zonder

respectievelijk in een video-installatie en een taxatierap-

hiërarchie, maar wel expliciet choreografen aanmoedigend die in

Studio-oppervlakte
Onder 30m 2
30 - 50m 2
50 - 80m 2
80 - 120m 2
120 - 150m 2
Meer dan 150m 2

2%
10%
10%
38%
25%
14%

Plafondhoogte
2.4 - 3m
3 - 4m
4 - 5m

2%
8%
36%

5 - 6m
6 - 7m
Hoger dan 7m

35%
9%
11%

Vorm van de studio
Rechthoek
74%
Vierkant
21%
Andere vorm
6%
Vloertype
Hout
Dansvloer
Ander type

40%
53%
8%

Verwarming
Vloerverwarming
Centrale verwarming
Geen voorkeur
Ander systeem

22%
51%
21%
5%

Koelingsysteem
Airconditioning
Plafondventilator
Niet nodig

24%
37%
40%

Ramen
Met
Zonder

96%
8%

Afmetingen en locatie
van het raam
Vloer tot plafond
Standaard
Groter dan 2 - 3m

44%
36%
48%

Dakramen

38%

Natuurlijk licht
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet echt belangrijk
Niet belangrijk

70%
22%
6%
6%

Lichttype
Neon
Gloeilampen
Speciale belichting die
daglicht nabootst
Dakramen
Uitzicht
Heel belangrijk
Belangrijk

23%
31%
60%
53%

33%
45%

Niet echt belangrijk 18%
Niet belangrijk
6%
Spiegels
Ja, ik geef er de voorkeur
aan met spiegels te werken.
37%
Nee, ik geef er de voorkeur
aan niet met spiegels te
werken
39%
Geen belang

24%

Gordijnen ter afdekking
van de spiegels
Ja
84%
Nee
Geen belang

10%
10%

Balletbarre
Ja
Nee

26%
45%

Geen belang

30%

Pilaren
Ja
Nee
Geen belang

7%
81%
11%

Zou je graag een studio hebben
waarin je…
Rommel kan maken
56%
Kan Stretchen/Relaxen
81%
Geluid kan opnemen
58%
Een kantoorruimte kan
44%
onderbrengen
Ben je van mening dat er
kunstenaarsresidenties zouden
moeten zijn?
Ja
67%
Nee
9%
Niet zeker
25%

Heb je je eigen studio
nodig?
Ja
32%
Nee
9%
Afhankelijk van het
project
59%

Zo ja, hoe lang zou volgens jou een
residentie moeten duren?
Tot 3 maanden
56%
Tot 6 maanden
18%
Tot 1 jaar
8%
Iets anders
19%

Zou je willen delen?
Ja
38%
Nee
5%
Afhankelijk van het
project
57%

Ratio van ruimtes als lesruimtes tot
artiestenstudio’s
25% als lesruimte
40%
50% als lesruimte
7%
75% als lesruimte
4%
Studio’s kunnen als beide functioneren
41%
Iets anders
9%

Zo ja, met hoeveel
andere personen?
1
12%
Meer dan 1
19%
Afhankelijk van wie 60%
Hoe vaak zou je een
studio gebruiken?
Dagelijks
32%
Wekelijks
4%
Afhankelijk van het
project
62%

Waar zou je willen dat dit gebouw zich
in Berlijn bevindt?
Mitte
63%
Prenzlauerberg
53%
Kreuzberg
73%
Technische vereisten in elke ruimte
Lichtgrid
42%
Lichtpaneel
26%
Verlichting
50%
Cd-speler
89%
Cassettedeck
30%
Aansluiting voor i-pod
60%
Versterker
78%
Luidsprekers
91%
Geluidpaneel
40%
dvd -speler
67%
Videorecorder
49%
Televisie
59%
Videoprojector
31%
Zou je de ruimte willen veranderen
terwijl je er in werkt?
Ja
61%
Nee
39%
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Berlijn wonen en werken.

De commissaris van de nba geeft toe het te betreuren dat

naars om te werken, te studeren en hun werk te ontwikkelen, dat

hij de spelers niet op voorhand had kunnen consulteren.

ontsloten kan worden voor het algemene publiek.

Hoe dan ook, het spel wordt gespeeld. ‘Als spelers zullen

• Studio’s zouden moeten functioneren als gemeenschappen.

we ons aanpassen. Het is niet dat ons spel niet meer zo veel

Terwijl deze niet uitgaan van exclusieve situaties, doen er zich

pit heeft, dat we minder scoren of dat we tekortschieten in

soms situaties voor waarin het duidelijk is dat deze niet voor

spannende finishes. Het spel is in die zin niet gewijzigd.

iedereen bestemd zijn. Volgens mij is dit een belangrijk idee om in

Maar het is wel iets dat meteen op onze werkomgeving

het achterhoofd te houden, omdat ze het belang aankaart van een

inspeelt en haar beïnvloedt.’

dialoog tussen mensen die een ruimte delen.

In contrast hiermee werpt het elegante en visueel overdon-

• Ik stel me een plaats voor die conceptueel gegrond is in de notie

derende Laban Centre in Londen, dat ontworpen werd door

van performance als een temporeel ontwerp van ruimte en erva-

de visionaire Zwitserse architecten Herzog & De Meuron,

ring (setting). Geen plaats waar dans of choreografie begrepen

de vraag op naar de aard van het ondernomen consulta-

wordt als enkel afhankelijk van lichamen die de ruimte nodig

tieproces. De esthetiek van het ontwerp lijkt noties van

hebben om er zich doorheen te kunnen bewegen.

functionaliteit ver te overtroeven door het overvloedig

• Ik wil een dergelijk ‘huis’ niet, en naar mijn mening is de aard
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ballen teruggestuurd naar de fabrikant voor verdere testen.

• Een plaats gewijd aan faciliteiten en voorzieningen voor kunste-

gebruik van transparantie en homogene keuzes. Alle haast

van de belangen die een leidinggevende groep voorstaan, erg dubi-

identieke studio-ontwerpen hebben tot de constructie van

eus. Mijn voorkeur gaat uit naar een neutrale leidinggevende groep

hermetische ruimtes geleid waarin de danser voortdurend

zonder lokale verankering. Het is belangrijk dat de leidinggevende

geobserveerd en gevolgd kan worden. Hermetische, stof-

groep niet uit reeds bestaande structuren worden opgevist.

vrije zones om cleane en ongeïnfecteerde lichamen voort te

• Volgens mij moeten dans en theater benaderd worden als visuele

brengen; airconditioning als de enige manier om de kamer-

kunst en geluidskunst, en moet ook hun ontwikkelingsproces

temperatuur te regelen. Een verduisterd voortoneel in een

aldus bekeken en benut worden.

gewelfd theater in het hart van het gebouw, verborgen als

• Ook een ruimte voor de ontwikkeling en presentatie van visuele

een kostbaar juweel. Plus een hele vreemde situatie in een

kunst zou een enorme troef zijn. Het zou zeer inspirerend kunnen

van de studio’s, waar een deel van de vloer uit beton bestaat

zijn om ook visueel gestimuleerd te worden, en dans op die wijze

en aldus voor menige harde landing kan zorgen.

aan te sporen zich niet zo uitsluitend op zichzelf te verlaten.

In vergelijking hiermee gaan de nieuwe studio’s van

• Ik zou graag een ruimte ter beschikking krijgen waar ik de tijd heb
om meer dan één stuk te ontwikkelen.
• Zolang het management van de structuur maar onafhankelijk
blijft van de universiteit.
• Why not.

Siobhan Davies in Londen, ontworpen door Sarah Wigglesworth, terug op de vruchtbare relatie tussen architect
en cliënt (in dit geval de choreograaf voor wie het gebouw
bedoeld was), wat uitmondde in een uiterst gedetailleerde
en uitzonderlijk responsieve omgeving, en dit zowel voor
de artistieke als zakelijke besognes die een professioneel

In het algemeen wijzen de bevindingen erop dat de meerder-

dansgezelschap kent. Ramen die geopend kunnen wor-

heid een dergelijke plaats in Berlijn zou appreciëren en dat,

den, spiegels noch balletbarre zoals door de choreograaf

ondanks het feit dat er nog enige onduidelijkheid is over hoe dit

gevraagd werd en sprung floors, zelfs in de kantoren. Een

precies zou gerealiseerd kunnen worden op praktisch gebied

variëteit aan textuurrijke oppervlakken doorheen het ge-

en in termen van management, de consensus over het vestigen

bouw, om de zintuigen aan te wakkeren en om de diversiteit

van zo’n gebouw evident is. Eens dit verwelkomend startsein is

aan activiteiten en attitudes die er zich situeren in de verf te

gegeven, moeten we in een volgende stap enkele andere zaken

zetten. Ontworpen om creativiteit te stimuleren door haar

die uit deze consultatie naar voor komen in consideratie nemen,

functionaliteit en niet door er gewoonweg goed uit te zien.

en overdenken hoe ze het best geadresseerd kunnen worden.

De hoofdstudio, onder een rijzig dakgebinte van asymmetrische gewelven, brengt een onmiddellijk gevoel van

Stap opzij 2, 3, 4

openheid teweeg en leidt de blik naar de vloerruimte, die

Recent hebben spelers van de National Basket Ball Associa-

groot genoeg is om de ruimte ook voor publieke perfor-

tion (nba) hun beklag gedaan over de nieuwe synthetische

mances dienst te laten doen. De relatie en het proces van

basketballen die verondersteld werden consistenter te zijn

wederzijdse consultatie tussen de cliënt en de architect,

en het stuitvermogen te doen toenemen. In realiteit deden

heeft significante vruchten afgeworpen voor het uiteinde-

ze dit minder. Meer nog, ze veroorzaakten snijwonden in de

lijke ontwerp.

vingers van de spelers. Door omstandigheden hadden deze

Natuurlijk zou je de specificiteit van deze ruimtes tot op

niet de kans gekregen om de ballen uit te testen voor het

zekere hoogte kunnen bevragen, maar interessant genoeg

nieuwe seizoen van start ging. Bijgevolg werden de basket-

wijzen de bevindingen van het coming soon rapport erop dat
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frisse lucht een uiterst belangrijke vereiste is en dat het

tradities worden aangemoedigd in deze ruimtes, en welke

merendeel van de ondervraagden weinig interesse toont

niet? Konden de architecten en de directie van het Laban

om in transparante ruimtes te werken, of in omgevingen

Centre, zoals in het geval van het gebarsten glasraam, der-

die de fluïde dansbewegingen spiegelen. Ze vragen juist om

gelijke ontwrichtingen van het interieurontwerp tolereren?

studio’s waarin ze zich uit de observerende wereld kunnen

Meer nog, waren ze in staat deze ‘inbreuk’ te beschouwen

terugtrekken om in privacy te kunnen werken.

als iets dat niet rechtgezet moet worden, maar als iets dat
haast letterlijk een venster biedt op hoe de aanvankelijke

En draai 2, 3, 4

intenties van het gebouw vorm krijgen en evolueren in

Toen ik het Laban Centre in Londen bezocht, was ik getuige

resonantie met de ontwikkeling van de studenten en de

van een opmerkelijke situatie waarbij een glazen muur

kunstvorm zelf? Of zullen esthetiek en de ‘instructie’ (het

van een van de klaslokalen gebarsten was, maar voor de

plan) het winnen?

rest nog helemaal intact. Toen ik vroeg hoe hierop werd

Wanneer buigt de architecturale agenda het hoofd voor de

gereageerd, werd me verteld dat veel studenten eigenlijk

noden van haar gebruikers? Of zijn zij blijvend gebonden

tevreden waren met hoe dit gebarsten raam effectief enige

aan een overheersend conceptueel ontwerp? ‘Naar mijn

privacy en geruststellende ontheffing van de panoptische

mening lijkt er een erg homogene manier van denken te

omgeving bood. Merkwaardig genoeg was er een ander

bestaan over hoe architectuur er moet uitzien, maar al-

bijkomend effect van deze nu aan weerskanten doorschij-

lerminst over wat architectuur doet. Volgens mij moeten

nende omgeving: wanneer men namelijk aan de openingen

we als architecten ons blikveld verruimen en onze praktijk

in het glas stond, waardoor je in sommige studio’s kon

herdenken, zodat we onze creativiteit kunnen aanwenden

binnenkijken, ontmoette je blik deze van de dansers, die

om iets te maken dat de productie van inhoud bevordert in

hun hoofd naar je wendden om je te zien, zelfs wanneer ze

plaats van de omgekeerde beweging te volgen. We moeten

verwikkeld waren in een beweging. Zo ontstaat een interes-

beginnen denken over de onderliggende structuur, in een

sante productiemethode om een ‘choreografie van de blik’

denken dat zich verwijdert van externe attributen en stijl.’

te ontwikkelen, die het controlemechanisme dat van deze

(Architect Tor Lindstrand)

transparantie uitgaat, mooi illustreert – maar waarschijn-

Ieder gebouw belichaamt en manifesteert een eigen ideo-

lijk was dit niet de intentie van de architect. Of misschien

logie, met een eigen beleidsplan over haar gebruik, waarin

toch wel? ‘Gedurende de dag zijn de reguliere activiteiten

sommigen meer tolerant en evident zijn dan anderen. Maar

van Laban – training, repetities, onderzoek en workshops

welke protocollen en identiteiten moeten hier in Berlijn

– semi-zichtbaar doordat men van buitenaf doorheen de

afgewogen worden? Is het mogelijk om zowel een ruimte

muren kan kijken, zodat Laban ‘s nachts als een gekleurde

voor educatie als een ruimte voor de ‘vrije scène’ onder

lantaarn of lichtbaken haar licht laat schijnen over het om-

een en hetzelfde dak te herbergen? Open exploratie naast

ringende gebied en zelfs verder langs Deptford Creek. Het

gradueel verworven competentie? Weerspiegelt de fluïditeit

ontwerp werd geconcipieerd als een fysieke expressie van

van beweging en het concept van de ontmoeting met

Labans relatie tot haar lokale gemeenschap – een zinderend

anderen, zoals in het geval van het Laban Centre, het ideale

inspirerend brandpunt, waar iedereen welkom is.’

programma of is het beter om plannen te smeden die gericht

Het Laban Centre is duidelijk gebouwd met het oog op het

zijn op separatie en isolatie zoals veruitwendigd in de speci-

huizen van een organisatie die wil onderwijzen op haar

ficiteit van de Siobhan Davies studio’s? Welke andere politics

eigen manier en bijkomend haar activiteiten wil tonen door

zullen zich laten gelden in de intentie van dit gebouw? Welke

een semi-doorschijnend, gekleurd policarbonaat exterieur.

prioriteiten zullen haar ontwerp en grondplan sturen? En, te

Maar welke types van lichamen, vormen, stijlen en dans-

midden van deze discussie, wat is de aard van de operatieve

© Alain Roux & Katrin Schoof

Coming soon omvat:
• Promotievideo: 25 minuten durende video van de geïnterviewde choreografen. Openluchtprojectie.
• Video-installatie: 25 monitoren
tonen de 59 opgenomen interviews

coming soon werd getoond tijdens het publieke
evenement op 27 augustus 2006 in Podewil als
onderdeel van tanz im august (www.tanzimaugust.de)
en meer recent tijdens tanz made in berlin en
tanznacht in december 2006.

• Audio-installatie: ruimtes om
• Performance: Choreographing
naar choreografieën van 12 loBooks van Peter Pleyer
kale choreografen te luisteren.
• Survey: een 27 pagina’s tellend
• Gesprekken met architecten Sagedetailleerd rapport dat haar
rah Wigglesworth (uk) &
conclusies uit de online-enquête
Tor Lindstrand (swe) en choreohaalt, die verzonden werd naar
graaf Mårten Spångberg (swe)
500 mensen zowel in Berlijn als
binnen de ruimere internationale dansgemeenschap. Beschikbaar op de dag zelf of via e-mail:
coming _sn@yahoo.com

• Boek: enkele teksten van Sarah
Wigglesworth, Tor Lindstrand
en Paul Gazzola met inclusief
een dvd met 7 geselecteerde
interviews uit de video-installatie en een minuut durende
promotievideo.
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structuren die Tanzraum beoogt op te zetten?

En kijk 2, 3, 4

Het stadsbestuur van Berlijn biedt hen geen gebouw aan

Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat er een flexibele

om dit initiatief in onder te brengen, zodat Tanzraum nog

strategie binnen de structuur zelf gehanteerd wordt, als een

een andere reeks kritische beslissingen moet nemen om een

manier om in contact te blijven met wisselende noden.

economisch leefbaar gebouw te genereren, voor projecten zo-

Het plan van het architectenbureau 51N4E voor de omvor-

wel op korte als op lange termijn. Onafscheidelijk gebonden

ming van de vroegere Lamot brouwerij tot een cultuur- en

aan de driejarige steun voor het universiteitsprogramma,

congrescentrum in Mechelen werd gesmeed als het voorstel

is de strategie duidelijk. In het begin zal de betaalde huur

om een gezamenlijk project op te zetten, waarbij het

door de universiteiten een aanzienlijk deel van de bouwkos-

projectmatige lamot™ een speciale rol kreeg toebedeeld

ten dekken zodat het op touw zetten van de gesubsidieerde

in het ontwerpproces: ‘Door je positie op voorhand niet zo

studio’s voor residenties van korte en lange duur – niet enkel

duidelijk te stellen, kan je relaties bewerkstelligen tussen

gericht op de lokale free scene maar ook als een internationale

de architecten, de beleidsmakers, mensen van de stadsmar-

plaats van uitwisseling – mogelijk wordt.

keting – zodat ze uit hun niches treden en samen aan een

Maar wat gebeurt er als het aanvankelijke startkapitaal op is?

project werken.’ Terwijl ze niet de officiële architecten van

Van waar zal het dan komen? Van de – zoals sommige mensen

het gebouw waren, beriep 51N4E zich op de metafoor van het

vermoeden – steeds verder gekortwiekte subsidies, die nor-

poppenhuis, die ‘het bureau in eerste instantie de moge-

maal voor productie bestemd zijn? Als dit het geval zou zijn,

lijkheid gaf te ontsnappen aan de voor de hand liggende

zouden de bestaande fondsen dan niet beter zo geïnjecteerd

materialen en structurele moeilijkheden die het ombouwen

worden dat het aantal studio’s die reeds functioneren en

van een brouwerij tot een cultuur- en congrescentrum met

ruimtes bieden aan de lokale gemeenschap, gesteund wor-

zich meebrengen en de aandacht te richten op de verschil-

den, en dit zowel als plaatsen voor educatie als productie? Het

lende programma’s en types van publiek die de vele ruimtes

werpt de vraag op of een gecentraliseerde locatie voor crea-

van het gebouw zouden innemen. Het stereotiepe beeld van

tieve kunstpraktijken werkelijk een gemeenschap begunstigt

het poppenhuis – een gebouw zonder gevel waarbij men

of dat het in tegendeel zelfs meer separatie/territorialisatie in

gelijktijdig de verschillende kamers kan zien – suggereert

de hand werkt. Meer bureaucratie dus?

het veelzijdige potentieel van het gebouw door het 'opeen-

Gezien de universitaire opleiding gedurende de eerste drie

stapelen' van verschillende kamers met verschillende namen

jaar een pilootproject is, wat zou er dan gebeuren als het ge-

en atmosferen.’ Het poppenhuis geeft een blauwdruk van

bouw ook een experimentele ruimte wordt in haar ontwerp

de intentie van de ontwerpers in één helder beeld en brengt

en constructie van ruimten voor creatieve praktijken, en in

hiermee ook het idee van een ‘rollenspel’ in beeld. Het is nu

deze hoedanigheid als iets temporeels wordt opgevat? Welke

precies dit wat 51N4E beschrijft als een potentieel levens-

waarden en oordelen zouden deze plaats dan belichamen en

vatbare positie en methodologie voor architecten die zich in

hoe zouden ze zich vertalen naar het aldaar tot stand geko-

dergelijk project engageren.

men werk? Welke constructiemogelijkheden zouden evident

Zoals Le Corbusiers maxime luidt, is ‘de buitenkant het re-

zijn en welke zouden onbeslist kunnen blijven? Welke andere

sultaat van een binnenkant’. Het is duidelijk dat coming soon

strategieën kunnen ontsluierd worden om opties te creëren

een aanzienlijke collectie waardevolle data heeft voortge-

voor het ontwerpproces? Kunnen de architecten werken in

bracht, en dit door de verschillende gezichtspunten van vele

directe relatie tot de gebruiker, of zelfs een aantal ruimtes in

mensen, werkzaam in de danssector, samen te brengen. Door

handen geven van de kunstenaars zodat ze kunnen doen wat

dergelijke uitwisseling en aansporing van denkbeelden, is

ze willen met hun studio?

het mogelijk om enkele waardevolle inzichten te verwerven

Of is het, zoals we reeds zeiden, enkel nodig om warme,

in de noden en besognes van deze steeds veranderende ge-

droge en open ruimtes aan te bieden, die simpelweg toelaten

meenschap. Als de resultaten van het onderzoek overwogen

dat het werk er gerealiseerd kan worden? (Hierbij echter niet

worden tijdens de planning van het huidige gebouw dat men

alle technische noodzakelijkheden over het hoofd ziend!)

voor ogen heeft in Kreuzberg (het stadsdeel dat de keuze was
van 73% van de ondervraagden), dan kunnen we er alleen
maar op hopen dat het – met het effectief van start gaan van
de universiteitsopleiding in dans – hier in Berlijn interessante maanden zullen worden.
En terug 2, 3, 5. Einde van Deel 1

1 Voor exemplaren in het Engels en het Duits, gelieve coming_sn@yahoo.com te contacteren.
2 Nägele Barbara, Results of an online questionnaire for potential users in connection with a planned new centre for dance in Berlin, p. 26.
3 Jerry Stackhouse, Mavericks verdediger, geciteerd in de International Herald Tribune, 07/12/06
4 Zie www.laban.org/building/architecture.phtml
5 Declerck Joachim en Van Den Driessche Maarten, fragmenten uit Play for Real.
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Maeterlinck
Na Ivo van Hove en Johan Simons is het in deze derde coproductie tussen NTGent en Toneelgroep
Amsterdam nu de beurt aan de Zwitserse regisseur Christoph Marthaler. Geruggesteund door scenografe
Anna Viebrock en dramaturg Koen Tachelet laat hij zich vrijelijk inspireren door Gent en de Gentse Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck. In de cast vinden we naast Steven Van Watermeulen, Frieda Pittoors,
Hadewych Minis en Wine Dierickx onder meer ook Graham Valentine, Sasha Rau en Rosemary Hardy.
van 14 tot 18/3 en van 27/4 tot 29/4 om 20u30 in NTGent, schouwburg
Ook op reis in Vlaanderen en Nederland

Info en tickets op www.ntgent.be of 09 225 01 01
Verder nog te gast bij NTGent : LICHAAM van Het Zuidelijk Toneel | AFTER THE END van Huis van Bourgondië | ZUS van theatergroep MAM | DÉDÉ LE TAXI van Theater Antigone
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YOU
ARE
ABOUT
TO DO
SOMETHING
YOU
SHOULDN’T
07 . 02 . 07 the game is up!
16 . 02 . 07

W. Shakespeare, Cymbeline, act III, scene III
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Wereldcreatie

FRÜHLINGS ERWACHEN
BENOÎT MERNIER

Opera naar het gelijknamige toneelstuk
van Frank Wedekind
Libretto van Jacques De Decker
Muzikale leiding
JONAS ALBER
Regie
VINCENT BOUSSARD

Van 9 tot 24 maart 2007 in De Munt
In het kader van Ars Musica
Beeld:Vincent Lemaire
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070 23 39 39
www.demunt.be
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Pli (plooi, fold) Gilles Deleuzes mediatheorie heeft een enorme invloed gehad op de
hedendaagse architectuur. Een voorbeeld is de
architect Peter Eisenman die het Deleuziaanse
concept van de plooi en van het event aanwendt
voor zijn architecturale theorie en ontwerpen.
‘In the idea of the fold, form is seen as continuous but also as articulating a possible new relationship between vertical and horizontal, figure
and ground [...] The new object for Deleuze is
no longer concerned with the framing of space,
but rather a temporal modulation that implies
a continual variation of matter.’ (Uit: Unfolding
events: Frankfurt Rebstock and the possibility of a new
urbanism). De plooi is een topologisch model
waarbij het binnenste niet meer is dan een geselecteerd buiten en het buiten een geprojecteerd
binnen. De uitdaging draait rond het creëren van
continue en transformerende vormen in contrast
met het feit dat het architecturale proces steeds
stilstaande en statische volumes aflevert. Het
topologisch denken probeert daar een antwoord
op te formuleren door de tussenruimte te
articuleren. De statische vorm bevat steeds een
rest, een residu van het transformatieproces: een
verwijzing naar het proces dat eraan voorafging.
Het architecturaal object is hier niet langer vorm
maar deformatie: de vorm volgt het proces en
gaat het proces niet vooraf.

‘Duck’versus ‘decorated shed’
(‘eend’ versus ‘versierde schuur’)
De meest erudiete postmodernist onder de Amerikaanse architecten was Robert Venturi (°1925).
In de jaren ‘60 ontwikkelde hij samen met
Denise Scott Brown een architectuurtheorie, die
gebaseerd was op de ornamentele commercie
van de Strip in Las Vegas. Snelle, goedkope en
theatrale architectuur, die in schril contrast
staat met de zelfbewuste Europese glas- en
staalmonumenten van het modernisme. In hun
boek Learning from Las Vegas, onderscheidden
de schrijvers twee concurrerende beelden in het
Amerikaanse architectuuridioom: de ‘duck’,
naar een wegcabine in de vorm van een eend,
is opgehangen aan de symbolische taal van de
gebouwen zelf, een eenduidigheid die Venturi
het modernisme verwijt. De ‘decorated shed’
daarentegen, wordt gekenmerkt door de overdadige ornamentiek van een gewoon gebouw. Het
duidelijkste voorbeeld hiervan is waarschijnlijk
Venturi’s eigen ontwerp voor de National Collegiate Football Hall of Fame: een eenvoudig
volume, beladen met een enorm elektronisch
scherm met beelden van sporthelden. Dit ontwerp werd nooit uitgevoerd. Of,
in Venturi’s eigen woorden: ‘Ugly
and ordinary is better than heroic
and original.’

Fogs en Dopplerings Deze begrippen duiken
op in Brian Massumi’s theorie over de virtuele
ruimte. Het virtuele kan, volgens Deleuze,
niet concreet gezien of gevoeld worden als
anders dan zichzelf. Het gaat hier niet om een
‘tweede’ ruimte, of om de projectie van een
onbestaande ruimte maar om een hertekening,
een dynamisering van de ‘reële ruimte’ die
doorheen de beweging van de gebruikers ervan
wordt ‘gevirtualiseerd’. Dit wil zeggen dat
Massumi de uiteindelijke statische architecturale vorm beschouwt als niet meer dan een
gestolde fase in een proces. Maar dit proces laat
wel sporen na, in de vorm van transitionele en
dynamische elementen in de virtuele ruimte.
Deze sporen worden slechts zijdelings gepercipieerd. Ze verschijnen in de periferie van ons
‘gewoontekijken’, in de vluchtigheid van onze
passage doorheen het gebouw. Het zijn, aldus
Brian Massumi, fogs en dopplerings. ‘Patches
of vagueness or blurrings presenting to the
senses an insensible plasticity of form. Flushes
of freshness, arun in concretized convention
of habit. Recalls of emergence, reminiscences
of newness.’ (Uit: Sensing the virtual, building the
insensible.) De term fogs drukt uit dat sporen van
het virtuele vaak lichteffecten zijn, dopplerings
op het feit dat sporen van het virtuele steeds het
effect van beweging zijn.

BOTH-AND ‘Both-and’ (‘zowel-als’) is een
term die door Robert Venturi werd bedacht
om de heterogeniteit en het pluralisme te
beschrijven van architectuur. Venturi plaatst
dit tegenover de ‘either-or’ (‘of-of ’) architectuur
van het modernisme. Architecturale elementen
zouden ‘zowel-als’ moeten zijn, met andere
woorden: een mix bevatten van meerdere functies. Hij prefereerde een hybride assemblage
van architecturale elementen boven het lineaire
en eenheidsvormende; het dubbelzinnige
boven het zuivere en ontvankelijkheid boven
uitsluiting: ‘Architectuur van complexiteit en
tegenstrijdigheid heeft een bijzondere verplichting tegenover het geheel: haar waarheid moet
liggen in haar omvattendheid of haar suggestie
van omvattendheid.’ Hij zette deze ideeën in
1966 uiteen in zijn eerste boek Complexity and
Contradiction in Architecture.
Blobitecture Ook ‘Blob Architectuur’ of
‘Blobisme’ genoemd en equivalent aan termen
als ‘Liquid Design’ en ‘Non-Standard Architecture’. De architecten zelf kan men Blobmeisters
noemen. Blob komt van ‘Bilinear Object’. Met
de nieuwe computersoftware is het mogelijk om
heterogene elementen te mixen en te verweven
tot vloeiende continue vormen, via het gebruik
van methoden als morphing, folding en blurring.
Maar het ultieme instrument is topologisch
van aard en heet ‘isomorfic polysurfaces’. In
Donald Duck termen: ‘meta-clay’, ‘meta-ball’
of blobs. Greg Lynn kan gezien worden als één

van de belangrijke architecten die in de jaren
negentig met deze Blob Software is gaan experimenteren om complexe, vloeibare, amorfe,
plooibare vormen te ontwerpen die voorbij
gaan aan de klassieke geometrische vormen of
de postmoderne collages. De Blob metaforen
zijn organisch in opvatting. Zo is architect Greg
Lynn bijvoorbeeld geïnspireerd door de biologe
Lynne Margulis, die hogere organismen ziet als
gefuseerde assemblages van micro-organismen
die zich symbiotisch gedragen. Het geheel van
onze lichamen bestaat, met andere woorden,
uit een ecologie van simpelere organismen die
via een feedbacksysteem interageren en voor
relatieve stabiliteit zorgen. Het is het aantal en
de kwaliteit van de interacties die tellen en die
een complex mechanisme onderscheiden van
een simpel organisme. Er wordt dus een analogie
gecreëerd tussen de blob als complexe sfeer en
het menselijke lichaam als geëvolueerde blob. In
realiteit blijken heel wat van de Blobomgevingen, met hun vloeiende gekromde oppervlakken
en ‘free-form’ architectuur, tot nog toe ongekende en vaak ook moeilijk overbrugbare technische
uitvoeringsproblemen op te leveren.
Schmaltz, googie, honky tonk Haskell (18991979) was gedurende meer dan vijftig jaar actief
in de Amerikaanse architectuurjournalistiek.
Vanaf de jaren 1920 leverde hij belangwekkende
bijdragen aan het publieke debat omtrent de
moderne architectuur in Amerika. Hij beschouwde architectuur als een manifestatie van
politieke, sociale en economische relaties en
bepleitte een toenadering tussen de moderne
architectuur en de smaak van het grote publiek
door 'schmaltz', 'googie' en 'honky tonk' als
drie elementen uit de populaire cultuur voor
te stellen, die hij geïntegreerd wou zien in de
architectuur. Schmaltz of ‘klef sentiment’ slaat
op de behoefte aan romantiek en de decoratieve
overdaad die hiermee gepaard gaat. Googie kan
je begrijpen als ‘kermis’ of ‘nieuwe barok’, en
slaat op het verlangen van een gemeenschap
naar theatrale elementen. En verder heeft het
volk, volgens Haskell, nood aan een architecturale tegenhanger van de toenmalige jazzmuziek: vrije improvisatie, nieuwe ritmes, frisse
klanken... honky-tonk dus. Een trio van nieuwe
romantiek, nieuwe barok en improvisatie (of
zoete koek, symboliek en een vrolijke noot)
moeten volgens hem voor een toenadering
zorgen tussen de moderne architectuur en de
smaak van het grote publiek.
Möbius strip Neem een strook papier van
ongeveer 1,5cm breed en 15cm lang. Je hebt nu
een strook met twee zijden. Maak een draai
van 180° met de strook en naai de eindjes aan
elkaar. Nu heb je een Möbius strip. Als je met
een potlood een lijn trekt, kan je helemaal
rondgaan zonder het papier te verlaten. Binnen
wordt buiten en omgekeerd. Het is de Duitse
mathematicus en astronoom August Ferdinand
Möbius die de mathematische formule in 1858
ontdekte. De möbius strip wordt onder andere
door Franse denkers als Jacques Lacan en Gilles
Deleuze aangewend als topologische metafoor.
En ironisch genoeg wordt het wereldwijd als
recyclagesymbool gebruikt.

meer wollige architectuurtermen:p 33/73
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Van performancepraktijk
naar ruimtecreatie
Bojana Cvejić
Vertaald door Elke Van Campenhout

In de artistieke praktijk van vandaag wordt de ruimte een belangrijke
factor in het denken over werk en methodologie. De plaats waar iets
gebeurt, en de organisatieprincipes die daarin worden gehanteerd,
maken een heel andere manier van denken over de performancepraktijk en het creëren van werk mogelijk. In deze tekst worden een aantal
artistieke praktijken uitgelicht, die het accent van de artistieke productie verleggen van de creatie van performances naar de creatie
van een ruimte om te denken, te werken en te handelen.

Het lijkt alsof ‘onderwijs’ het zoveelste conceptuele houvast is waarmee de performancekunsten
in Europa sinds kort een nieuwe emancipatorische weg zijn ingeslagen. Maar de wildgroei aan
projecten over onderwijs in dans, theater en performance – getuige de academies, conferenties,
onderzoekslaboratoria, tentoonstellingen en teksten over onderwijs, kennisproductie, leren enzovoort van zo ongeveer de afgelopen drie jaar – heeft in zijn kielzog een andere beweging op gang
gebracht. Deze beweging heeft weinig te maken met een esthetisch kader of een politiek idee, het is
eerder een uitdrukking van dynamische krachten, die nog te zwak staan in hun doelstellingen en
richting om gerepresenteerd te kunnen worden. Een aantal initiatieven en projecten die ontstaan
zijn vanuit het debat over onderwijs hebben een andere dynamiek geïnstalleerd in het veld: die van
de articulatie en reorganisatie van werk als praktijk die onderwijs veronderstelt maar zich hier niet
toe beperkt, in het verlengde van het uitgemolken curatorconcept van onderzoek. Ik zal dit verder
bekijken als een afwijkende vorm van praktijk die gerelateerd kan worden aan de notie van ‘ruimtelijke praktijk’, in die zin dat ze werk reconfigureert tot de productie van ruimte. Vooraleer ik het
gebruik van termen als ‘praktijk’ en ‘ruimte’ in relatie tot performance zal verduidelijken, wil ik
eerst de omstandigheden schetsen waaruit ze zijn voortgekomen.
1.

In het kielzog van de immateriële productie, zijn performanceartiesten zich gaan
realiseren dat hun projectwerk in al zijn verscheidenheid niet noodzakelijk een thematische,
ideologische of procedurele basis deelde. Een ontologisch onderzoek naar de wijdlopige definities
van performance en choreografie, toont aan dat deze niet gaan over de manier van produceren
in performance, over politieke economie en de impact op een breder cultureel veld. Toen ze zich
realiseerden dat hun gemeenschappelijk werk erin bestaat een bepaalde hoeveelheid werk te
produceren die niet kan verhandeld worden als of samen met een performanceproduct, gingen
performancekunstenaars de kennisproductie in hun praktijk opnieuw evalueren. Met zijn extreem
korte levensduur in freelance productie, versterkt performance het bewustzijn van het type werker
dat de performancekunstenaar representeert: diegene die constant buiten de (betaalde en erkende)
werktijd produceert, in een niet-berekende productiviteit, die altijd groter is dan de toegang,
ruimte en effectiviteit die eraan wordt gegeven in de bestaande institutionele structuren. Dit veranderde hun houding ten opzichte van het ‘maken’ als ‘leren’. In tegenstelling tot de zelfmarginalisering die voortkomt uit de exclusiviteit van de performance, werd het onderzoek naar werkmethodologie, opstelling en werkcondities erkend als het kapitaal waarin geïnvesteerd moest worden.
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Door de theorie in te bedden in datgene dat kan geproduceerd worden door het experimenteren
met methodes, condities en formats van werk, heroriënteert de theorie zich van een kritische en
conceptuele naar een inventieve en ervaringsgerichte aanpak. Het verlangen naar zo’n heroriëntering werd ook gemotiveerd door een paar ontevredenheden.
Eén ervan gaat over de manier waarop de freelance werk- en levenswijze de projectbasis van de
performancecreatie van een manier van produceren heeft omgebogen naar een reactieve, cynische
en opportunistische houding die zich bezig houdt met de vraag: wat is altijd al daar dat ik moet
de-territorialiseren? Wat er altijd al is, is het dispositief van theaterdeconstructie dat de laatste
tien jaar de rol van de toeschouwer heeft geconsolideerd, zonder in zijn onderzoek verder te gaan
dan de vrolijke erkenning van het feit dat de toeschouwer een rol heeft. Een andere ontevredenheid
met het dispositief gaat over het soort discours dat binnen dit kader kan geproduceerd worden.
Door de manier waarop performance verspreid wordt, is het niet geschikt voor discussie, om de
zeer simpele reden dat er geen live commentaar kan worden gegeven op wat je ziet. De discussietijd in het theater wordt uitgesteld tot na de voorstelling, als dit mogelijk is in de bar. De voor- of
nagesprekken met de artiesten zijn, op zijn best, promotioneel opgewaardeerde zelfuitleggerige
auteurspraatjes onder de tirannie van de democratische dialoog met het publiek. De kennis die
een voorstelling produceert komt dan niet verder dan een individuele opinie, een kritiek in een
etcetera 105

dagblad, of hoogstens een essay in een kwartaalmagazine. Kort gezegd, hebben performancekunstenaars en theoretici die in de performancepraktijk werken nood aan platformen die de freelance
dienstengeoriënteerde economie van werk- en levensstijl kan remunereren, om wat ze nu al doen,
in precaire, niet-erkende en ongestructureerde omstandigheden, te versterken.
2.

Ik ga nu enkele projecten en initiatieven beschrijven waarin de benaming ‘ruimtelijke praktijk’
meteen overduidelijk zal lijken. PAF (Performing Arts Forum, zie ook de tekst van initiatiefnemer Jan
Ritsema in Etcetera 104, nvdr) is een organisatie gebouwd op een aanbod van ruimte, zonder vooropgestelde normatieve of representatieve structuur. PAF hangt exclusief af van de betrokkenheid van de
artiesten: op hun financiering en zelforganisatie, die gaat van het uitbreken van muren tot het organiseren van hun eigen onderzoeksproces. Door op die manier een zelfregulerende structuur uit
te bouwen, die wordt bestuurd door de gebruikers die tegelijk de ontwikkelaars en afnemers zijn,
wordt er enkel tijd en ruimte aangeboden, zodat het ontwikkelen van je eigen werkomstandigheden op een niet-gesuperviseerde en niet-representatieve manier niet alleen mogelijk, maar ook
noodzakelijk is om ook maar iets te laten gebeuren. In de context van de West-Europese institutionele markt, speelt paf in op de nood van performanceartiesten om dat stuk van hun werk terug
te winnen en in handen te krijgen dat door verschillende bevoogdende institutionele initiatieven
van kritische, ‘experimentele’ en onderzoeksgerelateerde formats is gecoöpteerd. paf getuigt ook
van de capaciteit van performancekunstenaars om de klaagcultuur te overwinnen en om proactief
het verlangen naar de uitbreiding van de mogelijkheden, interesses en uitwisseling van de eigen
werkpraktijk te structureren. Midden in een verzadigde infrastructuur voor performanceproductie, is de vraag naar een ander ‘forum voor kennisproductie vanuit kritische uitwisseling’, ‘een
werktuigmachine’ in het onderzoek naar methodologie, ‘een tijdelijk autonome plek’ in zoverre
specifiek dat ze de artiesten aanzet om zelf verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken
in de productie van een ruimte voor zowel zichzelf als anderen. De notie van ‘werk’ wordt dus
uitgebreid naar de productie van een ruimte voor werk en kennis waarin de gebruikers investeren,
uitwisselen en dingen mogelijk maken, zonder uit te groeien tot de representatieve functie van
een publieke instelling als een theater, museum of cultureel centrum. Waar paf zich ontwikkelt
vanuit de realisatie van de kans om ruimte te produceren vanuit een lege plek (het leegstaande
voormalige klooster), is Six months in one location een project dat probeert om werk tijdelijk onder te
brengen in een bepaalde organisatie van tijd en ruimte. Dit initiatief, dat in eerste instantie door
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een choreograaf en een theoretica werd voorgesteld aan een aantal performancekunstenaars, gaat
uit van een kader van bijzondere condities om te onderzoeken wat deze condities produceren op
het vlak van werkmethodes en procedures, presentatieformats en circulatie, het conceptuele en
discursieve apparaat, en de manieren van samenwerking. (Meer uitleg over dit project kan je lezen
in Continuatie. Zes maanden in één locatie, Bojana Cveji´c, Etcetera 104, December 2006, p. 51-53).
3.

De transformatie van performance in een ruimtelijke praktijk, en het zichtbaar maken van
deze verschuiving, is ook de manier waarop The Theatre, een project dat architectuur en performance combineert, gekarakteriseerd kan worden (zie p. 35) . Het is opgevat als een transporteerbare structuur die gebruikt kan worden door artiesten, curatoren en andere performancemensen
om erin te programmeren wat zij denken dat geschikt is vanuit hun begrip van het project. Een
dergelijke mobiele vorm is uitnodigend en maakt het herdenken van de oorspronkelijke functie
van het theater als publiek forum mogelijk, omdat het gevoelig is voor de bijzondere betekenissen
en vormen die deze kan aannemen in verschillende contexten.
Waar paf ruimte produceert door de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren door werk mogelijk
te maken en te organiseren in een gestructureerde coöperatieve onderneming, functioneert The
Theatre als een mal om na te denken over de representatie van ruimte (planning en constructie) en
een representatieve ruimte (de activiteiten die erin georganiseerd worden). Er is echter nog een
andere vorm van ruimtelijke praktijk die opgedoken is in de huidige performancepraktijk zonder
zichzelf tot een bepaalde plaats te bekennen. Hiermee bedoel ik de opkomst van werkgroepen die
mensen uit de praktijk verzamelen voor een onderzoek, en de uitwisseling van concepten, methoden en technieken. Eén zo’n groep kwam samen om de kennis over methodologie in performance
te bespreken en uit te werken (wat gewoonlijk wordt beperkt tot het bestuderen van de poëtica en
dramaturgie van een voorstelling). Een andere onderzocht de mogelijke implicaties van Open Source
als een bepaald model van sociale organisatie, gebaseerd op horizontaliteit, vrije distributie en samenwerking voor de performancepraktijk. Open Source maakte dus een copyleft delen van methodes
en instrumenten om performance te produceren mogelijk, als een uitbreiding van de distributie
en uitwisseling van kennis vanuit de artistieke praktijk. Nog een andere groep ontstond uit de
nood om de fysieke praktijk te revitaliseren als een niet-hiërarchische, niet-autoritaire transmissie van techniek, hetgeen in dans ongewoon is. Geen enkele van deze initiatieven beperkte zich
tot een intern gebruik van de informatie – ze waren er expliciet op gericht om een mentale plek te
formaliseren in een platform dat voor elke mogelijke gebruiker toegankelijk was. Dus werd een
fysieke plaats vervangen door een virtuele ruimte (een website) die groeit van een opslagplaats voor
teksten, en zich ontwikkelt door antwoorden, discussies, aanpassingen, het aansporen tot meer
duidelijkheid en meningen, waarbij het onderscheid tussen producers en afnemers, makers en het
publiek wordt opgeheven.

4.

Nu de situatie geschetst is, namelijk de omstandigheden waaruit deze projecten ontstaan en
zich ontwikkelen, sta ik misschien dichter bij de definiëring van de termen ‘ruimte’ en ‘praktijk’
zoals ik ze hier gebruik.
Voor de notie van ‘praktijk’ heb ik mij laten inspireren door professor Isabelle Stengers, die
‘praktijk’ begrijpt als een activiteit die niet vrij is van regels en normen, maat toch normatief is, in
de zin dat ze overeenstemt met een gedeeld goed. De praktijk van het trainen van een techniek in
een dansopleiding of een compagnie, of de praktijk van subsidieaanvragen is een normatieve en
regelafhankelijke activiteit, omdat ze instrumenteel is: gericht op het praktische gevolg dat ze zal
hebben op de vorming van een danser of lid van de compagnie, of op een kandidaat voor de status
van performancekunstenaar. Wat het concept van praktijk dat ik hier gebruik, onderscheidt van
een normatief gebruik, is dat het niet stoelt op berekenbare geldigheid (of het overeenkomt met de
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standaard van wat goed, functioneel of objectief/reëel is) maar op het succes van de responsabilisering (empowerment). Hierdoor komt de praktijk op de speculatieve grond te staan van wat mogelijk
is, eerder dan van wat plausibel is. Zo een praktijk werkt met discursieve uitdrukkingen die geen
definitieve autoritaire waarde hebben maar getransformeerd moeten worden vanuit ‘ontvoering’
(abduction). C.S. Peirce karakteriseerde ‘ontvoering’ als de logica om nieuwe gedachten te creëren,
waarbij elke nieuwe observatie een nieuwe regel genereert als mogelijke verklaring. Stengers zou
Peirces omgang met potentialiteit een cultuur van aarzeling noemen, waar een praktijk afhankelijk is van een situatie die aanzet tot denken, voelen, en vragen. Eerder dan een norm, houdt deze
notie van praktijk geen verplichtingen in, omdat verplichtingen niet opgaan als de situatie niet
de kracht in zich heeft om aan te zetten tot denken, voelen en vragen. Een normatieve praktijk is
niet gevoelig voor situaties waarin de potentiële of operatieve rede in vraag wordt gesteld, omdat er
gewoontes, overtuigingen, conventies en gebruiken zijn die haar bevestigen en immobiliseren.
De vraag is of een situatie waarin een praktijk tot responsabilisering leidt, zou moeten benoemd
worden als ‘ruimte’. ‘Ruimte’ heeft een lange, erg geschakeerde geschiedenis in sociale en culturele
theorie, die vaak wordt geduid als de ‘ruimtelijke omslag’ (spatial turn), waarin ‘ruimte’ naast
andere geografische metaforen wordt geplaatst om een geconsolideerde reeks termen en concepten
door mekaar te gooien en te herdenken. Misschien kan hij op dezelfde manier worden ingezet om
etcetera 105

de huidige performancepraktijk te theoretiseren, juist omdat performance gewoonlijk als een temporele en niet als een ruimtelijke kunstdiscipline wordt beschouwd. Dus, vanuit de geschiedenis
die het concept ‘ruimte’ heeft doorgemaakt in Gaston Bachelards Poetics of Space, in de ‘détournement’ van de situationisten, in Henri Lefebvres Production of Space en in linkse gemeenschapspraktijken als ‘squatting’ en ‘gentrificatie’, kan het nog altijd helpen om het verschil tussen gemeenschap, territorium en netwerk scherper te stellen.
5.

Als we Lefebvre’s driehoek van representatie van ruimte, representatieve ruimte en ruimtelijke praktijken volgen (die overeenkomt met: 1. de geconcipieerde, mentale representaties, zoals
grondplannen, 2. het doorleefde, de symbolische procedures en protocollen die in de ruimte
worden uitgevoerd, en 3. wat je waarneemt, ruimtelijke patronen in het alledaagse leven), behoort
de gemeenschap tot de representatieve ruimtes. Als je de nadruk legt op de gemeenschap in een
praktijk, ga je uit van een homogenisering van een groep, waarvan de sterkte juist ligt in een
heteronomie van interesses, uitgangspunten, logica en existentiële doelstellingen. Als een praktijk
in verband wordt gebracht met een territorium, dan is de doelstelling en horizon bepaald door de
machtsverhouding die moet omvergeworpen worden, de grens die overschreden moet worden, en
de inscripties om in kaart te brengen. Een praktijk koppelen aan een territorium is stresserend: er
moet een plek afgebakend worden waarin de praktijk zich ontwikkelt, of een concept waarvoor een
grond moet worden omgespit, of er wordt gezocht naar een economie om te ontwikkelen. Dit heeft
allemaal te maken met de toekenning van een bepaalde missie of aspiratie, of met de claim dat de
praktijk een product is van een context, terwijl ik geïnteresseerd ben om praktijk te definiëren in
termen van de effecten, en de manieren waarop dit functioneert.
Een andere term in het verlengde van gemeenschap en territorium is netwerking. Zelfs als elke
praktijk feitelijk netwerking veronderstelt in het laatkapitalisme, kan de praktijk niet gereduceerd
worden tot, of verward worden met, het vermogen tot linken en het maken van een verbinding, met
het delen van informatie die inclusief of exclusief is. Netwerken produceert tussenruimtes en de
ruimte in de ruimtelijke praktijk bevindt zich niet in de tussenruimte van contact, zoals bij de connectie. Ruimte moet bewoond worden. De pragmatische motivering achter de introductie van de
term ‘ruimte’ is de nadruk op ‘bewoning’, in tegenstelling tot ‘observatie’, ‘interventie’, of ‘deterritorialisatie’: termen die functioneren van op een kritische afstand. Bewoning sluit de positionering van binnen/buiten uit, en al de binaire opdelingen waarin het theaterpodium zijn sacraliteit
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bevestigt. Of, zoals Foucault het stelt, onze gewoonte om een onderscheid te maken tussen private
en publieke ruimte, tussen familiale en sociale ruimte, tussen culturele en nuttige ruimte, tussen
ontspannings- en werkruimte. Een praktijk nodigt je uit om een plek te bewonen die extern en
heterogeen is, die tegelijk verschillende ruimtelijke registers met mekaar verbindt en van mekaar
losmaakt. De praktijk plaatst je in de duur van een proces dat zich niet lineair ontwikkelt van punt
tot punt op de kaart, maar op verschillende snelheden volgens verschillende trajecten die alleen retroactief zichtbaar worden. Een proces kan gekend worden als het een einddoel heeft, de conditie of
beperking die het moment markeert waarop datgene wat je waarneemt het concept vervangt. Dat is
een pragmatische speculatie die de creatie van concepten verklaart als verzinsels of gebeurtenissen
die even goed voortkomen uit de wereld, die gezien wordt als een reservoir van activiteit en vanuit
de ervaring van niet gewoon dingen, maar relaties die niet secundair of inherent zijn aan de dingen, maar extern en als echt ervaren. Het opduiken van concepten of elke andere vorm van kennis
is dus de kristallisatie van een proces waarin je participeert vooraleer het te herkennen.
‘Participatie gaat herkenning vooraf ’ is de regel die Brian Massumi afleidt van Gilles Deleuze en
William James. Het dient hier om een ervaringsgerichte aanpak te ontwikkelen voor de performancepraktijk die steunt op de overtuiging dat ervaring je niet alleen overkomt, maar ook kan
geconstrueerd worden en dat de situaties moeten gemaakt worden als kunstmatige omgevingen
waarin je buiten de voorgeschreven hokjes kan experimenteren. Experimenteren in een praktijk
wordt gekarakteriseerd als een afwijking van de procedures die gekende effecten voortbrengen.
Participeren vooraleer je herkent wat een situatie is en wat eruit zou kunnen voortkomen, kan je
beschrijven op twee manieren.
Het huidige discours in de visuele cultuur en architectuur benoemt het als een tactiek van meegaande nieuwsgierigheid in de situatie waarin men zich op dat moment bevindt, maar op een meer
intense manier (wat betekent: open om geaffecteerd te worden voor ogenschijnlijk niets ter zake
doende input). Het Deleuziaans discours zou de kans niet missen om dit te verklaren doorheen de
Spinoziaanse, half pragmatische lens van het ‘affect’. Massumi gebruikt het in de plaats van hoop
als een manier om te spreken over die marge van beweeglijkheid, die ruimte voor ‘waar we zouden
kunnen heengaan en waar we toe in staat zouden kunnen zijn’ van elke situatie die zich aandient.
Affect in het proces van een praktijk is de waarneming van een veranderende intensiteit, een intensiteit die zich losmaakt van betekenis, en die op die manier je capaciteit om te voelen, te handelen
en te denken verandert. Het wordt een conceptueel instrument dat ons helpt om een volgende stap
te onderscheiden en op te vatten als een mogelijk experiment, in plaats van terug te deinzen voor
elke actie, omdat je geïmmobiliseerd wordt door een groot utopisch idee.
Waarom zou iemand de performancepraktijk zoals ik die met een paar voorbeelden heb geduid, en
waarvoor ik de benaming ruimtelijke praktijk voorstel, deze praktijk beoefenen of overwegen? Een
deel van de redenen voor dit ‘waarom’ heb ik al geduid als de ontevredenheid met het aandeel, de
impact en de performativiteit van de kennis in een hedendaagse samenleving. Een ander deel blijft
af te wachten, en hangt af van wat performancemakers willen wanneer ze experimenteren met de
capaciteiten, methodologieën en conceptuele tools, voor of naast het maken van performances die
in de theaterzaal zoals we ze kennen, thuishoren. Willen ze performances creëren die de toeschouwers betrekken als gebruikers en ontwikkelaars van hetzelfde experiment in de mogelijkheden en
capaciteiten die ze inzetten om hun voorstellingen te maken en voor te stellen? Op dit punt moet ik
het bij speculatie houden, en niet bij realisme, door een reis te ondernemen langs mogelijke, maar
misschien niet bijzonder plausibele concepten en metaforen. Ze zijn manieren om dingen te zien
en te benoemen die nu nog maar een symptoom zijn van een proactieve ontwikkelingstendens of
een reactief zijspoor. Maar toch... ‘De toekomst is onzeker omdat ze is wat we ervan maken.’
(Immanuel Wallerstein: And if it’s waiting, it will be self-organized, Raqs Media Collective)
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De architectuur van cultuurcentra tussen de jaren 1970 en nu.
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Wouter Davidts en Maarten Delbeke
In deze bijdrage willen we met een bondige analyse van de

de massiviteit van de bruine baksteen en het ruwe beton.

uitbreiding van de Warande in Turnhout peilen naar ver-

Baksteen en beton worden trouwens tot in het interieur van

schuivingen in de gedachtevorming over de plaats van het

de oude Warande doorgetrokken en vormen er met de ho-

cultuurcentrum in het Vlaamse stadslandschap. De Wa-

mogene wikkel van vast tapijt een introvert cocon; de gevel

rande is een van de bekendste en bedrijvigste cultuurcentra

komt in het interieur terecht. In het nieuwe volume staan

van Vlaanderen. Het werd geopend in 1972 en behoort zo

de gevel en de afwerking en inrichting van interieur los van

tot de eerste generatie van de ‘culturele centra’ in Vlaan-

elkaar: de gordijngevel omwikkelt de structuur en vormt

deren. Dertig jaar later startte de Warande een gewichtige

een vlies tussen gebouw en stad. Beide gebouwen onder-

bouwcampagne. Het oorspronkelijke gebouw uit 1972, naar

scheiden zich daarom wellicht het meest in hun verhouding

ontwerp van de Turnhoutse architecten Carly Vanhout en

tot de omgeving. Waar de oude Warande zich op een noeste

Paul Schellekens (i.s.m. Wauters en Schoeters) wordt uit-

- of in de woorden van Paul Vermeulen “bijna panische”

gebreid met een nieuw volume, ontworpen door het archi-

- manier naar binnen keert, geeft de nieuwe Warande zich-

tectenbureau Macken & Macken Architecten uit Aarschot.

zelf radicaal te kijk.1 Het nieuwe gebouw spreidt niet enkel

Hiermee krijgt de Warande eindelijk de uitbreiding die in

zijn eigen interieur tentoon, het kijkt zélf op een onbe-

het oorspronkelijke plan was voorzien. Van de vier initieel

schaamde manier terug naar de context: het oude Waran-

geplande bouwfasen werden er immers slechts twee gerea-

degebouw en de lieflijke vijver rond het 12de eeuwse kasteel

liseerd: de bibliotheek en het cultuurcentrum. De academie

van de Hertogen van Brabant. Het weeft zich niet langer in

en de toeristische dienst vonden een ander onderkomen in

de rand van de Turnhoutse binnenstad, maar markeert er

de stad. De vraag naar een bijkomende, kleinere theaterzaal

welbewust een positie.

bleef echter bestaan. Het ontwerp van Macken & Macken

Deze vrij radicale verschillen zijn meer dan louter het

komt aan deze behoefte tegemoet en voorziet in een tweede

product van veranderingen in architecturale taal of opvat-

grootschalige podiumzaal en enkele randprogramma’s

tingen, of van het verschil tussen opvattingen en trends ten

zoals extra repetitie- en workshopruimtes en in kantoren.

tijde van Vanhout en Schellekens en Macken & Macken. Ze

Het verschil tussen beide gebouwen kan op het eerste ge-

lijken te duiden op fundamentele wijzigingen in het be-

zicht niet groter zijn. Het volume van Macken & Macken

wustzijn ten aanzien van de ‘plek’ van het cultureel cen-

distantieert zich niet alleen letterlijk van het bestaande

trum, in het bijzonder bij opdrachtgevers en subsidiërende

gebouw, maar onderscheidt zich nadrukkelijk in voorko-

overheden. Het instituut, dat intussen tot ‘cultuurcentrum’

men, opbouw en inrichting. Het stapelt de programma’s tot

werd omgedoopt, bekleedt vandaag een andere positie in

een compact volume, terwijl het oorspronkelijke gebouw

het maatschappelijke, stedelijke en culturele landschap.

van Vanhout en Schellekens ze in een robuuste compositie

De bouw van culturele centra aan het eind van de jaren

uiteenlegt. De glimmende gevel contrasteert dan weer met

1960 is onlosmakelijk verbonden met de genese van de
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morfologische structuur van spreiding en de horizontale

turele centrum algemeen wordt aanzien als een instituut

verstedelijking van Vlaanderen, of wat men gemeenzaam

dat ‘van buitenaf ’ neerstrijkt in een ‘andere’ omgeving. Het

de nevelstad noemt. Cultuur moest dicht bij de mensen

cultureel centrum - als instituut, in haar programmatie en

gebracht en – in navolging van de politiek, de economie en

als gebouw – draagt steeds de sporen van haar oorsprong

het onderwijs – gedemocratiseerd worden. Dit idioom van

mee, die noodzakelijkerwijze ‘elders’ ligt: in de stad. Om

cultuurspreiding weerspiegelt de vorming van het verne-

dat onvermijdelijke verschil tussen centrum en lokaliteit op

velde stedelijke landschap van Vlaanderen. Na het vertrek

te heffen, zijn spreiding en transparantie van cruciaal be-

van het wonen en het werken uit de kernsteden, initieerde

lang. Niet van binnen naar buitenuit, maar net omgekeerd:

de uitbouw van een netwerk aan culturele centra de sub-

het publiek moet kunnen ontdekken dat het aanbod van

urbanisering en uitwaaiering van het culturele leven.2 Net

het cultureel centrum ook ‘ter plekke’ of ‘in de provincie’

zoals de andere actoren in het algemene patroon van ontste-

thuishoort. Tegelijkertijd moet het cultureel centrum een

delijking, werd ook het bouwproject van de culturele centra

onderkomen bieden aan activiteiten die zich ontwikkelen

gedreven door anti-stedelijke impulsen. Een belangrijke

in de eigen lokaliteit. Het credo dat het cultureel centrum

drijfveer achter de vrij grootschalige operatie was dat niet

‘toegeëigend’ moet kunnen worden, verraadt dezelfde

enkel de grote en middelgrote steden een cultureel aanbod

dwanggedachte dat het nieuwe cultuurhuis initieel vijan-

en de daartoe vereiste infrastructuur verdienden, maar dat

dig of minstens vreemd is aan de ware ‘culturele realiteit’.

ook 'de kleinste inwoner uit de kleinste onzer gemeenten

Ten opzichte van de vele uitdrukkingen en vormen van

evenveel recht [had] op de cultuurgoederen als de inwo-

lokale creativiteit en verenigingsleven wordt de culturele

ner uit de hoofdstad'3 Culturele centra importeerden met

programmatie die meekomt met het cultureel centrum nu

andere woorden naar het buitengebied wat totnogtoe een

eenmaal als stedelijk of ‘uitheems’ aanzien.

voorrecht was geweest voor de stedeling. Cultuur met grote

De behuizing moet alle kans bieden om het nieuwe cul-

C hield zich nu eenmaal op in de zogenaamde cultuurpalei-

tuurhuis daadwerkelijk tot een ‘ontmoetingscentrum’ te

zen zoals de (groot)stedelijke theaters en musea.

doen uitgroeien, en de lokale betrokkenen met een zo klein

Het programma van het stedelijke cultuurpaleis heeft

mogelijke inspanning de drempel te doen overschrijden,

sinds de achttiende en negentiende eeuw specifieke ar-

vooral dan ‘de eerste keer’. Het centrum moet niet zozeer

chitectuurtypologieën gegenereerd. Deze typologieën

zichtbaar maar vooral toegankelijk worden gemaakt, ook

vooronderstellen het semi-publieke en stedelijke karakter

door het aannemen van een vorm of type dat de gewenste

van het programma en geven uitdrukking aan de gewenste

‘openheid’ en ‘transparantie’ representeert. Het verzaken

representativiteit en theatraliteit van de instituten. Wie

aan klassieke vormen van representativiteit, innig geasso-

een ‘cultuurpaleis’ ontwerpt, zal daar willens nillens een

cieerd met het stedelijke cultuurpaleis, wist op die manier

uitspraak over formuleren. Een bouwprogramma – zoals

de herinnering aan de stad uit, of maakt haar ten minste

dat van het cultuurcentrum – dat het institutioneel model

onschadelijk. Dat cultuurcentra vaak in de periferie zijn

van het cultuurpaleis expliciet afwijst, impliceert ook een

beland, heeft dan ook de paradoxale situatie gegenereerd

verwerping van deze typologieën en een volledige herfor-

dat laagdrempeligheid wordt gerepresenteerd in een uitge-

mulering van de inherente problematieken. In de plaats van

dund publiek domein.

‘stedelijke’ thema’s als representativiteit en theatraliteit

In het ontwerp voor het eerste gebouw voor de Warande

komen noties die nauw aansluiten bij de ambities van de

speelden de net geschetste bekommernissen zeker een rol.

cultuurspreiding zelf, zoals laagdrempeligheid en transpa-

Het gebouw van Vanhout en Schellekens functioneert op

rantie. In het bouwprogramma van de late jaren 1960-1970

verschillende niveaus als een soort ‘hub’, een serviele struc-

worden deze ideeën gretig ‘vertaald’ in het architectuur-

tuur die verschillende culturele programma’s toegankelijk

programma van de centra, niet in het minst omdat ze zich

maakt. Deze schakelfunctie wordt nog het meest letterlijk

makkelijk tot architecturale toepassingen lenen en nauw

uitgedrukt in het oorspronkelijke voornemen om ook de

aansluiten bij reële bekommernissen in het contemporaine

toeristische dienst in de Warande te huisvesten, een pro-

architectuurdebat. 4

gramma dat dezelfde spanning tussen het lokale en het

Hoe optimistisch het programma van spreiding en demo-

(stedelijke) ‘elders’ moet bemiddelen. De grootstedelijke

cratisering ook klinkt, het getuigt eveneens van een fun-

schaal die het vrij zware programma had kunnen genere-

damenteel ongemak. De haast dwangmatige insistentie op

ren is echter gesmoord in een donker en gesloten volume,

transparantie en laagdrempeligheid suggereert dat het cul-

dat volgens de architect overeenstemde met het gesloten
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karakter van de Kempenaar. In plan en doorsnede is op

toont zo aan dat de verzoening tussen het culturele en het

bescheiden wijze voor geometrische vormen en planfiguren

stedenbouwkundige landschap uiteindelijk weinig of geen

gekozen, en de weinige vormreferenties in het ontwerp - de

zaak van infrastructuur is. De uitbouw van de culturele

indrukwekkende schoorsteen en de onafgewerkte brug

infrastructuur, en in het bijzonder het netwerk van cultu-

- refereren eerder aan een kleinschalig industrielandschap

rele centra, mag dan wel mee de nevelstad hebben gevormd,

dan aan de stad en haar semi-publieke instituties.

in termen van culturele productie geldt nog steeds de logica

Het ontwerp van Macken & Macken incorporeert geen

van het centrum. Ook al is heel Vlaanderen verstedelijkt,

referenties aan specifieke gebouwtypes. De aangewende

inzake culturele productie is Turnhout Antwerpen niet.

ontwerpmiddelen en het nagestreefde resultaat passen

Door in haar architectuur stedelijke thema’s van represen-

binnen hun eigen oeuvre en binnen een hedendaagse ar-

tativiteit en afstandelijkheid op te nemen, brengt de nieuwe

chitectuurpraktijk die uiterst succesvol het publieke gelaat

Warande zelfbewust tot uitdrukking dat cultuur vandaag

van (semi-)publieke programma’s en instituten bepaalt. Dit

inderdaad niet langer het voorrecht van de stedeling vormt,

soort architectuur proclameert haar publiek en stedelijk

maar wel vooralsnog uit de stad wordt geïmporteerd. Het

gehalte door in de eerste plaats zichzelf zichtbaar te maken,

wekt dan ook weinig verwondering dat de Warande onder-

haast onafgezien van haar programma. Het krachtdadig

tussen zelf een metafoor hanteert die in de beginjaren on-

ontwerp van een compacte, rondom beglaasde doos legt

gepast zou zijn bevonden: het ontwerp van Macken & Mac-

bloot wat het programma van een grootschalig cultuur-

ken is “een unieke uitbreiding van de cultuurtempel die de

centrum van zijn omgeving verlangt. De opbouw van het

Warande sinds jaar en dag is.”6 Onbeschaamd veruiterlijkt

volume en de vliesgevel met verschillende graden van trans-

het de satelliet-rol die cultuurcentra tot op vandaag spelen.

parantie maximaliseren samen de aanwezigheid van het

Het cultuurpakket – van de post-punk van Rudy Trouvé,

gebouw, zonder uitspraken te formuleren over wat er pre-

het cabaret van Kommil Foo tot het experimentele theater

cies binnenin gebeurt. De panische fictie van transparantie

van Dito’Dito – dat op het nieuwe podium van de Warande

en toegankelijkheid wordt niet langer opgehouden. De

zal terecht komen, is misschien niet langer vreemd voor de

overgang tussen binnen en buiten wordt niet verdoezeld,

Kempenaar, het komt nog steeds ‘van elders’.

bemiddeld noch verzacht, maar scherp gesteld: hij wordt
getheatraliseerd en verstedelijkt. De innerlijke activiteit
wordt zichtbaar via de grote raamoppervlakken en de interne verlichting. De foyer ligt bovendien niet langer centraal,

Deze tekst verscheen eerder in Miek De Kepper e.a. (2005) Verzameld werk(t).
Cultuurcentra en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel, Steunpunt voor het
Lokaal Cultuurbeleid, Brussel. Het boek kan besteld worden via www.cultuurlokaal.be voor de prijs van 23 euro.

in het “het hart van het huis,” maar excentrisch en langszijde van de grote zaal. De ruimte blikt uit op het park en
stelt zich bloot aan de blik van buiten. Het gebouw maakt
mogelijk en onvermijdelijk dat beschouwers op afstand een
activiteit gadeslaan waaraan niet moet en niet kan worden

1
2

deelgenomen.
Het ontwerp van Macken & Macken toont dat de ontmoeting met het cultuurcentrum vandaag radicaal ‘als stedelijk’ mag én kan verschijnen. Dat het gebouw van Macken
& Macken in 1972 nog ervaren zou worden als een buiten-

3

aardse inval, of, om de Robert Smithson’s beschrijving van
één van Donald Judd’s plexiglazen boxen te parafraseren,
als een “gigantische kristal van een andere planeet,”5 heeft

4

niet alleen te maken met de ‘stilistische’ verschillen met
de architectuur van het eerste gebouw, maar vooral met
zijn zelfbewuste representatieve karakter. De nieuwe Warande bestendigt de vreemdsoortige identiteit en taak die
de cultuurcentra in kleine tot middelgrote steden blijven
waarnemen door een schril contrast te ensceneren met de
– nog steeds – provinciale stedelijke context. Het ontwerp

5

Vermeulen, P., ‘Culturele Centra. Een reis door de nevelstad’, in:
Archis nr. 10, 2000, pp. 12-22.
Zie hiervoor: Delbeke, M. en Worthman, A., ‘Architectuur in Vlaanderen: vechten tegen onveranderlijke scènes en ongeboren catastrofen’,
in: Archis nr. 10, 2000, pp. 8-9; Paul Vermeulen, P., op. cit..; Davidts,
W., ‘Vlaanderen Culturele Nevelstad. Culturele Infrastructuur in een
Horizontaal Verstedelijkt Landschap’, in: Katrien Vandermarliere
(red), Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2002-2003, Antwerpen,
Vlaams Architectuur Instituut (VAi), 2004, pp. 71-80.
Programmarede door Renaat van Elslande, opgenomen in: Colloquium over Kulturele Centra, KULeuven, Instituut voor economisch,
sociaal en politiek Onderzoek, Studiegroep voor Cultuurbevordering,
1964, Brussel, Acco, Leuven, 1964.
Zie Delbeke, M., ‘Architectuur, cultuur en collectiviteit. Ontwerpstrategieën voor culturele centra’, Tmesis, 8, 1996, pp. 60-77. Ook
verschenen in Aangenaam Verblijf. Teksten 1993-1997, Vlees & Beton/aa50,
Mechelen/Kortrijk, 1997.
Smithson, R., ‘The Crystal Land’, in: Jack Flam, ed., Robert Smithson:
Collected Writings, Los Angeles and London, University of California
Press, Berkeley, 1996, p. 7.

6 http://www.warande.be/info_2dezaal.asp.
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Ondergaan van ruimte/
Over het werk van Wim Cuyvers: architect, schrijver en beeldend kunstenaar

Kristien Van den Brande

Wim Cuyvers: architect die niet in planning gelooft
en hoe langer hoe meer afziet van het bouwen; schrijver en
essayist die de taal als communicatiemiddel fundamenteel
wantrouwt; kunstenaar die een blik achter de iconostase
van het beeld wil werpen... Wat blijft er na deze negaties
nog over? Hoe architectuur, het discours, het kunstwerk
nog concipiëren? Wat is überhaupt nog de reden om te bouwen, te spreken, te maken? In en doorheen zijn werk gaat
Wim Cuyvers steeds op zoek naar existentiële momenten:
momenten van overgave, van confrontatie, van geraakt worden, van extase, van zich blootgeven. Momenten waarop
het verzet tegen een niet te plannen leven ophoudt, waarop
de afstand tot en de bescherming van het zelf eventjes wegvalt. Momenten ook waaraan elke vorm van conceptualisatie onvermijdelijk onrecht doet. Voor dit soort momenten –
zo stelt hij vast – zoeken we allemaal, en allemaal op dezelfde manier, dezelfde ruimtes op. Hij beschouwt ruimte dan
ook als een niet aan ruis onderhevige onmiddellijke mediator, het ondergaan van ruimte als een niet-talige universele
manier van spreken en elkaar verstaan.

Informal meeting places for
gay and bisexual men next to the
Belgian Highways.
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<De ruïne of het litteken als monument>

sche moment – het moment waarop enerzijds de littekens

Naast een aantal bouwprojecten (scholen, kinderdagver-

nog levend zijn en hun monumentale kracht onaangetast

blijven, nieuwbouwwoningen, verbouwingen) houdt Wim

en onaantastbaar lijkt, én het moment waarop anderzijds

Cuyvers zich op dit moment hoofdzakelijk bezig met ste-

de stedelijke bedrijvigheid zich toch begint te herpakken

delijk onderzoek. Vooral naoorlogse steden of steden die

– hem boeien. Langs de ene kant zijn het plaatsen waar de

net een traumatische ervaring achter de rug hebben, trek-

komedie eventjes ophoudt, waar je geconfronteerd wordt

ken hem aan: Tirana, Sarajevo, Belgrado, Boekarest, New

met ‘de zinloze bezigheid van het plannen van een zinloos,

York/ Manhattan, Brakin (een stad die ontstaat wanneer

niet te plannen leven’; waar er niet veel meer kan gedaan

je de hoofdsteden van beide Congo’s – Kinshasa en Brazza-

worden dan verbijsterd staren en ‘contempleren’ vanuit een

ville – samen neemt), maar ook Parijs, Brussel, Den Haag,

postfactum positie ‘zonder enige hoop op een les, zonder

Eindhoven, Marseille, Manilla (Filipijnen). Het gaat hem

enige hoop, zonder enige gedachte aan een conclusie.’ Aan

echter niet om ramptoerisme, evenmin om journalistiek.

de andere kant zorgt het samenspel tussen getuigen en ver-

Gekwetste steden bieden een soort uitvergroting van een

geten, tussen chaos, puin en (her)oprichten en weer vat krij-

aantal grensoverschrijdende fenomenen die ‘bij ons’ steeds

gen op, voor een woekering van fenomenen die ons westers

minder zuiver aanwezig zijn. De georganiseerde en collec-

denken soms moeilijk kan accepteren.

tieve structuren functioneren er (nog) niet zoals voorheen;
de stad draagt (nog) de sporen van de aanslag, de kogels, de

<Publieke ruimte – gemeenplaats>

verwoesting; de gebouwen getuigen (nog) van de futiliteit

Wat Wim Cuyvers vooral interesseert in deze steden is de

van elk menselijk project. Maar geleidelijk – soms merk-

vermenging – en de schijnbare ongegeneerdheid waarmee

waardig hoe snel – komen de inwoners hun verbijstering

die vermenging plaatsvindt – tussen het publieke en het

te boven, beginnen ze te vergeten en te herstellen. De hui-

private. Hij probeert steden of gebieden te lezen vanuit wat

dige architectuur is volgens Wim Cuyvers één van de sterk-

hij tot nu toe ‘publieke ruimte’ noemde – een concept waar-

ste bondgenoten van dit vergeten. Dit blijkt bijvoorbeeld

aan hij een zeer specifieke invulling geeft: een invulling

uit de onmiddellijke nasleep van de aanval op de Twin To-

waaraan hij meteen ook toevoegt dat het een platonische

wers: ‘Terwijl ze pas geconfronteerd waren met een verbijs-

beschrijving is aangezien de absoluut publieke ruimte niet

terende blikseminslag in hun eigen medium van de archi-

bestaat. Idealiter is het de plek waar werkelijk iedereen voor

tectuur konden de architecten blijven discussiëren of er een

om het even wat en op elk ogenblik terecht kan. Het is ‘de

architectuurwedstrijd georganiseerd moest worden. Wie

ruimte die nog door niemand ingenomen is, die nog nie-

kan er denken aan nieuwe gebouwen of een memorial, een

mand zich toegeëigend heeft, de ruimte die door niemand

monument, terwijl de inkijk achter de iconostase niet valt

economisch gemaakt is, de ruimte die nog niemand gepri-

te vergeten? Wie kan het blauw van de lucht vergeten, het

vatiseerd heeft, de ruimte die in geen enkel opzicht privé

blauw van de lucht waarin de afdruk, het negatief van het

is, de ruimte die voor een ogenblik in de ware zin van het

silhouet van het beeld van het gebouw, dat er vlak daarvoor

woord, publiek is.’ Het is ‘de ruimte van de onmacht en niet

nog stond, nog nazindert. Wie kan het revolutionaire, nooit

de ruimte van de macht, de ruimte van het zijn en niet de

eerder geziene ontwerp van Atta ooit vergeten?’ De tekst

ruimte van het hebben (de privé-ruimte), sterker nog: het is

Sarajevo revisited herbevestigt die desillusie: ‘zelfs de ruïne

de ruimte van het niet-hebben.’ Het is de ruimte voor trans-

sterft.’ Op twee jaar tijd is het Sarajevo van 2000 – het Sa-

gressie en verspilling, de plek voor behoeft(ig)e(n), de plek

rajevo waar de geverticaliseerde dood (de beschoten gebou-

waar zigeuners, daklozen en straatkinderen beschutting

wen die rechtop blijven staan) niet leek te kunnen sterven,

zoeken, waar homo- en/of biseksuele mannen elkaar ont-

het Sarajevo dat voor eeuwig zijn verschrikkelijke bood-

moeten. Het is ook de plaats waar afval zich verzamelt én

schap leek te kunnen uitschreeuwen –fel veranderd. De ko-

blijft liggen omdat niemand zich de plek heeft toegeëigend

gelgaten worden nu wel geplamuurd. Kriskras door elkaar

en dus niemand de moeite doet om het proper te houden.

worden nieuwe huizen gebouwd. In het centrum verrijzen

Het nadeel van het concept ‘publieke ruimte’ is ten eerste

nieuwe glazen gevels, hier en daar weerkaatsten ze nog ruï-

dat het woord ‘verzwaard is met valse connotaties, beladen

nes maar ook die zullen verdwijnen. Sarajevo kan twee jaar

met foute of in elk geval andere betekenissen’ dan diegene

later alleen nog maar ‘getuigen van het gedoemde falen van

waar hij het over wil hebben. In het begin deed hij onder-

de poging om de ruïne voor altijd te monumentaliseren.’

zoek naar de zogenaamde achterkant van de publieke ruim-

Alsof het al die tijd heeft liggen wachten om dan pas te kun-

te, maar vrij snel is hij gaan beseffen dat die achterkant de

nen en moeten toegeven dat de puurheid waarmee de ko-

eigenlijke publieke ruimte is. De achterkant: het niet-func-

gel (of de dood) insloeg altijd reeds voorbij was, altijd reeds

tionele, ietwat afgeschermde, minstens voorzien van rug-

slechts monument was en dus van bij het begin zijn eigen

dekking, vaak grauwe – want door de designers vergeten

vergeten of sterven in zich droeg.

– gedeelte van de openbare ruimte dat zich onttrekt aan de

Desondanks blijft precies dit naoorlogse of posttraumati-

controlerende blik van voorbijgangers. Het bijkomende na-
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deel van de notie ‘publieke ruimte’ is dat dit concept enkel

den te zijn, ook niet gebonden aan een specifiek verlangen –

lijkt begrepen te kunnen worden vanuit zijn oppositie met

waaruit Wim Cuyvers afleidt dat ruimte misschien wel een

‘private ruimte’, terwijl de ruimtes die Wim Cuyvers onder-

soort universele taal zou kunnen zijn, dat er toch een soort

zoekt (en maakt) altijd in mindere of meerdere mate sporen

communicatie mogelijk is: via ruimte. Voor onze meest exi-

dragen van de contaminatie tussen beide. De dakloze bij-

stentiële momenten zoeken we op een identieke manier de-

voorbeeld, eigent zich de ruimte waar hij slaapt (tijdelijk)

zelfde ruimtes op. De angst om betrapt of verjaagd te wor-

toe: enerzijds was de ruimte publiek net vóór hij er een ge-

den, maakt dat we ruimte op dezelfde manier lezen, we zoe-

schikte slaapplaats in zag, anderzijds is het precies omwille

ken dezelfde rugdekking. Publieke ruimte is bijgevolg geen

van zijn lezing en zijn act van (tijdelijke) toe-eigening dat

‘vrijplaats’ waar alle regels en normen vernietigd of over-

we de plek publiek kunnen/konden noemen. Het is precies

boord gegooid worden. Integendeel: in onze transgressies

die contaminatie – het aantasten van de scheiding tussen

accepteren en bevestigen we net de verboden die we reeds

privé en publiek – waar machthebbers, (of) diegene die zich

lang verinnerlijkt hebben. Anders hadden we de rugdek-

verantwoordelijk achten voor de publieke orde, het zo moei-

king, de tijdelijke bescherming, de nis, niet nodig om ons

lijk mee hebben. ‘Misschien is het begrip “gemeenplaats”

te laten gaan.

etcetera 105

een betere term voor de ruimtes die ik (onder)zoek: de term
“gemeen” verwijst zowel naar het gemeenschappelijke en

<Gestandaardiseerde wandelingen>

universele karakter van deze ruimtes als naar het grauwe

Wim Cuyvers probeert steden te lezen en te begrijpen door

en donkere aspect ervan’, aldus Wim Cuyvers.

inventarisaties te maken van publieke ruimte. Deze on-

Het interessante aan deze plekken is dat ruimte en gedrag

derzoeksmethode vereist weinig voorafgaand historisch

hier op een systematische manier samenvallen. De plaats

of sociaal-politiek onderzoek. Integendeel, Wim Cuyvers

die je opzoekt om te plassen, stinkt al naar urine. Er lig-

verkiest om zo onbevangen mogelijk de stad te benade-

gen gebruikte condooms, pornoblaadjes en peuken op de

ren. Vaak is het zelfs nodig om je bewust niet te laten lei-

grond. De gauwdieven hebben er de lege handtassen ach-

den door het stratenpatroon, en in de plaats daarvan de

tergelaten en er is graffiti op de muur gespoten. Voor dit

spoorweg of de rivier te volgen, of de stad te doorkruisen

soort transgressies, die niet kunnen plaatsvinden onder het

op basis van een ‘arbitrair’ raster. Op andere momenten is

toeziende oog van ouders, leerkrachten, buren, echtgenoot,

het interessant om de stad te benaderen vanuit een voor-

politie… zoeken we dode, stomme, blinde architectuur.

af bepaald archetypisch element van de publieke ruimte:

Reeds van jongs af verstaan we die architectuur. Niemand

Parijs bijvoorbeeld, werd onderzocht door systematisch

hoeft het ons te leren. Men hoeft het eigenlijk alleen maar

alle doodlopende straten te scannen op druggebruik, af-

te verbieden: ‘het jongentje dat een vuurtje wil stoken’, het

val, seks,… Soms wordt de stad als onderzoeksterrein ver-

meisje dat de roede van de buurjongen wil betasten, de eer-

laten. In België werden alle parkings langs de autosnelweg

ste schichtige zoen, de eerste sigaret, de joint, de zwaarde-

in kaart gebracht. Dit was een onderzoek naar de ruimtelij-

re drugs, de oude bierdrinkende mannetjes, het vindt alle-

ke parameters die bepalen waarom een parking zich al dan

maal (een gelijkaardige) plaats in de publieke ruimte. Het

niet ontwikkelde tot homo-ontmoetingsplaats. Op dit mo-

moge onverwacht lijken maar in de overtreding handelt

ment werkt hij, samen met andere onderzoekers van de Jan

iedereen bijzonder uniform. We verbergen ons op eenzelfde

van Eyck Academie, aan een inventarisatie van de Euregio

manier, we schamen ons op een zelfde manier.’

Maas-Rijn. Onlangs kamde hij – in het kader van dedonder-

Wim Cuyvers beschrijft dan ook het ongemakkelijk gevoel

dagen – de onmiddellijke omgeving van deSingel uit…

dat hem overvalt bij het ontdekken van twee homoseksu-

Op deze manier krijgt hij niet alleen vrij snel een betrouw-

ele mannen op een parking langs de autosnelweg: ‘Disgust,

baar beeld van een stad of een gebied, dit soort onderzoek

oh no, not because their activities would be so disgusting,

verschaft hem steeds meer inzicht in ruimte en in de pa-

but because of the recognition that my selfsame moment of

rameters van publieke ruimte, en dat krijgt dan weer een

transgression is methodologically identical to theirs, that I

neerslag in zijn architectuur.

impose the same rules on myself, or rather, allow them to be
imposed, and with that the last illusion of authenticity, the

<De nis als rugdekking>

last illusion of uniqueness is erased. These places are just

Voor de scholen die hij (ver)bouwde, liet hij zich inspireren

an exponential form of nostalgia, know them, but know

door de behoefte aan en de logica van transgressie: ‘En hij

they will offer me no consolation, precisely because of kno-

hoeft geen moeite te doen om te weten dat een school na slui-

wing them, of recognizing their systematics and common-

tingstijd, ’s avonds, tijdens het weekeinde of tijdens vakan-

placeness; they remind me that even in our most seemingly

ties een versteende massa kan zijn, die niet langer als contro-

individual obsessions we respond to uniform patterns.’ Dit

lemachine werkt, maar integendeel als een stomme, blinde,

inzicht in ruimte, dit zo systematisch en uniform gebruik

dove massa waartegen, waaronder of waarin je beschutting

van ruimte, blijkt niet leeftijdsgebonden of cultuurgebon-

kan zoeken, voor een ogenblik.’ De eigenlijke reden om deze

scholen te (ver)bouwen ligt hem in het raakvlak tussen insti-

we de grensvertroebeling tussen het publieke en het private

tuut en straat, in de weg van huis naar school en terug, in het

kunnen accepteren, precies waar het werk om draaide.

voorzien van nissen waar jongeren eventjes kunnen ontsnap-

De confrontatie met ‘de ruïne of het litteken als monument’

pen aan de controle en de stroom (zonder die te ontkennen):

en het voorzien of garanderen van ‘nissen als rugdekking’ –

‘en dus probeert hij, als om zichzelf moed in te spreken, de

zoals het Publiek Huis – waren voor Wim Cuyvers geduren-

school te zien als een (maatschappelijk aanvaard) middel om

de lange tijd de enig denkbare architectuur. Maar zelfs de

kinderen uit het huis weg te laten gaan en hij probeert zich

ruïne sterft, zo werd al duidelijk. En sinds Sarajevo (2002),

de wandelingen, de fietstochten, de busritten van huis naar

sinds de actie van de burgemeester van Etterbeek (2003)

school te herinneren, en elke keer als hij een of ander verbod

– en hetzelfde besef overviel hem in Brakin (2005) – begint

overtrad, of meer nog als de anderen dat deden, terwijl hij

hij te geloven dat hij beter ook de nis uit elkaar laat spatten

toekeek en alles begreep en alles wist.’ Dit ‘weten’, het ma-

in plaats van ze telkens opnieuw te willen bouwen. In een

nifesteren van dit ‘oorspronkelijk’ weten, is een belangrij-

wereld die overheerst wordt door kopen en verkopen, die

ke drijfveer achter zijn werk. Het werk (bouwen, schrijven,

eenduidig op consumptie en ‘leisure’ is afgestemd, waar-

maken, onderzoeken) wordt dan een soort tijdelijke nis voor

in alles dezelfde economische kleur krijgt, is hoe langer

zichzelf, een plek die nodig blijkt om een meer oorspronke-

hoe minder plaats voor (de transgressie van/in de) publieke

lijk weten te kunnen accepteren.

ruimte. Alles is erop gericht om ons in beweging te brengen

Een ander voorbeeld: de proef op de som als het ware. In

en te houden (auto, visa, gsm, notebook). In zo goed als elke

2003 nam Wim Cuyvers deel aan de tentoonstelling ‘Beeld

(potentiële) wachtruimte wordt je tot consumptie gestimu-

in Park’ in het Felix Happark in Etterbeek met het werk Pu-

leerd. Elke ruimte wordt genivelleerd door dezelfde unifor-

bliek Huis / Maison Publique. Met dit werk wilde hij de grens

me, economische logica. Bovendien ontsnapt de nis niet aan

en contaminatie tussen privé en publiek aftasten – een werk

onze privatiseringsdwang. Net zoals de ruïne altijd slechts

dat, zo blijkt, niet zonder gevaar was: ‘Het werk was een heel

monument is, is ook de nis altijd al geprivatiseerd, altijd al

primair, schraal huisje, een meter of vier lang, bijna drie me-

gecontamineerd door dezelfde in- en uitsluitingsmechanis-

ter hoog en twee meter breed. Het was getimmerd uit onge-

mes, altijd al opnieuw een inkapseling, kapitalisatie, reser-

schaafd dennenhout, er was een verhoogje met een tweeper-

vering van het zelf (genitivus objectivus!). Misschien is het

soonsmatras, met een donsdek en elke dag verse lakens, een

– zo vraagt hij zich af – tijd om dit ‘zelf ’ publiek te maken,

gloeilampje met een drukknop en een tafeltje, dat voor een

om publiek te zijn, om zich zelf bloot te geven, om het (ei-

deel neergeklapt kon worden; als je dat deed sloot je in één

gen) lichaam uit z’n nis te blazen, kortom om te dolen. Do-

beweging de deur af: op die manier kon je je de ruimte toe-

len, oftewel ‘errer’in het Frans, wat niet toevallig dezelfde

eigenen voor een tijdje, je kon er denken, schrijven, slapen,

stam heeft als dat andere Franse woord ‘erreur’. Dat zal, be-

vrijen, lezen: zijn.’ Het huisje, dag en nacht toegankelijk,

seft hij, meteen ook het einde van het werk (en andere con-

werd vanaf de eerste dag van de tentoonstelling gebruikt. De

ceptualisaties) betekenen. Of liever: dat zal het volbrachte

ingang was langs de straatzijde en het had een klein raam-

werk zijn. Want uiteindelijk zal dat een ‘kunnen sterven’

pje dat uitkeek over het park – het park dat ’s nachts geslo-

zijn, een ‘absolute acceptatie van de sterfelijkheid’, een ac-

ten werd. Maar ‘de politie, aangestuurd door de burgemees-

ceptatie die het werk en de ruimte nodig had/heeft.

ter (of is het omgekeerd?) projecteerde haar gedachten op het
werk: zij zagen er mogelijkheid voor verkrachting in, een geschikte plaats voor druggebruik, een plek om brand te stichten, een plek voor baldadigheden en geheel in de lijn van wat
“de macht” altijd doet, deden zij wat ze wilden beletten: ze
begonnen bruut hangsloten op het gebouwtje te hangen,
(heeft de politie het recht om hangsloten op je deur te hangen als jij beslist om je voordeur open te laten?)’ En nog later, toen die hangsloten niet bleken te helpen, toen bleek dat
mensen het huisje als publieke ruimte bleven lezen, haalde
de bulldozer het huisje neer ‘zonder eerst de mensen die intussen in het park de tentoonstelling bezochten te verwittigen’ – waaruit Wim Cuyvers besluit: ‘alleen de burgemeester en zijn politiemacht zijn naar aanleiding van dit publieke
huisje baldadig geworden en hebben het publiek in gevaar
gebracht.’ Maar je zou ook kunnen zeggen dat de (re)actie
van de burgemeester het werk Publiek Huis zowel vernietigde
als voltooide. Hij bewees namelijk eens te meer hoe moeilijk

Tekst geschreven op basis van gesprekken, samenwerking,
publicaties en secundaire artikels:
‘De blik achter de iconostasis’.
‘Sarajevo revisited’.
‘Oublier Père Lachaise. Dissertation sur la Certitude de la Mort’.
‘Als het blauw van de hemel op het dak valt’.
‘Wasteland’.
‘Architect + Pedagoog / Pedagogie + Architectuur’.
‘Publiek huis’
Allen verschenen in Tekst over tekst.
Wim Cuyvers en Marc De Blieck, Book without title, Brussel, 2002.
Zie ook: www.b-site.be
‘Van de droom van de versteende roman naar de acceptatie van de
publieke ruimte’, in Oase 70

Wollige architectuurtermen °°° Anne Dekerk °°° vervolg van p.57
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Niet-plaats Plaatsloosheid is een zeer belangrijke rol gaan spelen in architecturale
discoursen. De antropoloog Marc Augé schreef
in 1992 het boekje Non-Lieux. Introduction à
une anthropologie de la surmodernité waarin hij
stelt dat het verschijnsel ‘niet-plaats’ steeds
dominanter wordt in onze leefomgeving. Een
‘niet-plaats’ is een ruimte die geen betekenis
heeft in de zin van: geen identiteit die geworteld
is in de geschiedenis of de sociale relaties van de
bewoners. Het zijn volgens Augé plekken waar
stromen voorbijtrekken, maar die zelf geen
karakteristieke betekenis verwerven. De nietplaats is de een uiting van hypermoderniteit:
een moderniteit die gekenmerkt wordt door een
exces aan tijd, ruimte en individualiteit. Of nog
anders: een versnelling van de geschiedenis,
een enorme toename in de actieradius van de
mens waarin hij zich steeds minder gaat identificeren met bepaalde groepen. Niet-plaatsen
zijn doorreisruimten, waar het voorlopige, het
vergankelijke zich ophoudt. Ook Paul Virilio
spreekt over plaatsloosheid in La ville surexposée.
Zijn idee is dat de opvoering van snelheid en de
algemene penetratie van elektronische media
verantwoordelijk zijn voor een verschuiving van
de betekenis van de stad. Haar plaatskarakter
gaat achteruit, ze voedt niet langer een gemeenschapsleven en dreigt een stad zonder stedelijkheid te worden: plaatsloos.
Cyburbia ‘Welkom in Cyburbia’, schrijft architect, auteur en docent Michael Sorkin (°1948)
in zijn Variations on a Theme Park. Hij tracht via
zowel theoretische als praktijkgerichte concepten een notie van de stad in transformatie uit te
werken. De stad transformeerde onder invloed
van de globalisering en van talloze netwerken en
werd, volgens Sorkin, a-geografisch. De nieuwe
stad is centrumloos en plaatsloos en wordt
overheerst door een obsessie voor controle en
veiligheid. Het is een stad van simulaties en van
een gefingeerd verleden. Allemaal ingrediënten
voor een themapark, een Disneyland, vol ‘happyface’ gezelligheid, aldus Sorkin. Ze is gebouwd
volgens de mechanismen van de reclame, zonder
aandacht voor tradities, historiciteit en de
behoeften van de bewoners. Vrije meningsuiting
is aan stevige restricties onderhevig in een pretpark. Je kan je moeilijk een demonstratie voorstellen in Disneyland. ‘De strijd om de stad weer
op te eisen, is de strijd van de democratie zelf.’
Archizoom Archizoom is een architectengroep
die ontstond in 1966. No-Stop City (1968-1972) is
hun bekendste project. Vergelijkbare groepen
waren onder andere Superstudio en Ant Farm. Deze
groepen verdedigen een eerder utopische visie
en proclameren een kritische verhouding tot de
heersende consumptiemaatschappij. Volgens
Archizoom houdt de stad op een plaats te zijn en
wordt het een conditie. Architectuur verdwijnt
in de ongedifferentieerde werkelijkheid van de

stad. ‘De stad “vertegenwoordigt” het systeem
niet langer maar wordt het systeem zelf, geprogrammeerd en isotroop, dat de verschillende
functies op homogene wijze en zonder tegenstellingen in zich sluit.’ (Uit: Dat is architectuur.
Sleutelteksten uit de twintigste eeuw, p. 448).
Een anticipatie op Koolhaas’ Generic City (zie
verder).
Capsule De Japanse architect Kisho Kurakawa (°1934) schreef zijn Capsulemanifest in
1969: ‘De capsule is de verblijfplaats van de
homo movens.’ Kurakawa wordt gerekend tot
de metabolisten in de architectuur. In 1960
vormden ze in Japan een groep van architecten die zich richtten op een maatschappij die
onderhevig is aan enorme economische groei en
technologische ontwikkelingen. Elektronische
apparaten, de toenmalige transistorradio’s en
nu de mobiele telefoons, draadloos internet,
enzovoort, zou het onderscheid tussen publieke
en private ruimte radicaal ombuigen. Dit had
volgens hen gevolgen voor de bouw van huizen,
die zij zagen als capsules vol technologie. De
Nagakin Capsule Toren in Tokio werd in 1972
ontworpen door Kisho Kurakawi en ziet er letterlijk uit als een opeenstapeling van capsules.
De privé-ruimten zijn goedbediende ‘cocons’
die via communicatie- en transportmiddelen
met elkaar verbonden worden, wat tevens de
publieke ruimte van de stad uitmaakt.
Bungaloïd Term van de Gay Eclectic Designers
in Los Angeles. Deze interieurarchitecten ‘came
out’ met hun ‘bungaloïds’: bungalows die
getransformeerd werden naar het model van
een ‘sex change’. In dit geval: een transformatie
van jaren 1930 Spaanse stijl tot een jaren 1970
Rococola stijl. Very camp!

Junk space Term bedacht door Rem Koolhaas
om de onbenoemde ruimten van grote stedelijke gebieden zoals winkelcentra en tentoonstellingsruimten te beschrijven.
Generic city Titel van een essay van Rem
Koolhaas, dat opgenomen werd in zijn magnum opus uit 1995 S,M,L,XL (in samenwerking
met Bruce Mau). De inleiding begint als volgt:
‘Is de hedendaagse stad als de hedendaagse
luchthaven 'overal hetzelfde'?’ Luchthavens
zijn transitruimten, ze belichamen neutraliteit,
‘een concentratie van zowel het hyperlokale als
het hyperglobale’. Niet het publieke domein
houdt de generische stad samen, maar het
residu, de rest. De generische stad is een stad
zonder geschiedenis, zonder centrum en zonder identiteit. Er zijn geen lagen aanwezig maar
des te meer een oncontroleerbare fractale groei.
Hij noemt de generische stad ‘de apotheose van
het multiple-choice-concept’. Alle keuzes zijn
voorhanden en kunnen aangekruist worden.
Koolhaas eindigt deze analyse van de huidige
stedelijkheid met de volgende provocatieve
zin: ‘De stad bestaat niet meer. We kunnen het
theater nu verlaten.’
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Hertzian space Overal in onze atmosfeer zijn
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Blanco Christophe Van Gerrewey
Someone handed me another glass of champagne and someone else lit a cigarette that had
been dangling from my lips for the past half hour and what I found myself thinking less and
less was ‘But maybe I’m right and they’re wrong’ because I was yielding, yielding.
(Bret Easton Ellis, Glamorama)

‘Who the fuck! Who – the – fuck?’ Valérie slaat Bobo’s hand uit haar haren. Ze draait zich om en
een golf champagne slaat over de rand van haar glas en iedereen begint te lachen. Ze geeft Bobo
een klapje in zijn gezicht.
‘Naughty boy. Blijf van mijn haar af. Dat heeft vanmiddag honderd knotsen gekost.’
‘Chez Alain?’ vraagt Kim.
‘Nee, nee, veel te ouderwets – Rules of Attraction, de kapper van Els Pynoo.’
‘Great’, zegt Kim en ze neemt een trekje van haar sigaret en blaast de rook door haar neusgaten
naar buiten.
Het is nog vroeg, nauwelijks middernacht, maar de zalen zitten al vol en buiten, aan de ingang,
worden de deuren gesloten om de brandveiligheid niet in het gedrang te brengen.
‘Een ideale avond voor een aanslag’, zegt Laurens en het lijkt alsof hij de gedachte zelf begint te
geloven door ze uit te spreken: hij kijkt in het rond, en voelt met zijn vingertoppen aan de stoppels
van zijn baard. Al het haar op zijn lichaam is gemillimeterd, alsof hij met zijn hele lijf herstelt van
een zware kater. Laurens is volledig in het zwart gekleed – iets uit de nieuwe collectie van Véronique Branquinho – en de stoppels op zijn schedel en in zijn nek en op zijn wangen kleuren mooi bij
zijn turtleneck en worden weerspiegeld in de glazen van zijn bril – een zwaar zwart montuur van
Armani. Hij ziet een man die hij ervan verdenkt moslim te zijn en drinkt zijn schrik weg met een
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nieuwe slok gin fizz.
‘It’s only called paranoia if you can’t prove it’, zegt hij nauwelijks hoorbaar boven de muziek. Bobo
kijkt hem vreemd aan, alsof hij het niet begrepen heeft maar toch ook zonder dat hij om uitleg
vraagt.
Kim kijkt naar Olivier en Chloë, die wat afzijdig staan te fluisteren en elkaar champagne voederen. Wat een gedoe, denkt ze. Aftellen hoe lang die twee het nog bij elkaar uithouden. En dat elastiekje waarmee Olivier zijn haren bij elkaar houdt tot een paardenstaart – zo ongelooflijk cheap!
Zijn T-shirt is ook nogal passé – een groene Bikkembergs van een paar jaar oud – wie wil er nu nog
kleren van die verwijfde Bikkembergs dragen sinds die allerlei voetballers liet paraderen in zijn
show, en sinds die – geil op de camera (als Bobo na een bak bier) – wekelijks op de televisie komt.
Ze ziet Bobo nog altijd Valérie’s haar vingeren – that joke isn’t funny anymore – en beseft dat ze
daar niets tegen in kan brengen: zij en Bobo zijn sinds twee dagen opnieuw uit elkaar. Ze weet
niet of ze daar treurig of blij om moet zijn, en ach, wat doet het er ook toe hier vanavond. De
Beursschouwburg wordt niet elke dag met een gratis feest van tien dagen en tien nachten voor
open verklaard. Ze kijkt naar boven, naar de neonlampen en gaat met haar vingers over de felrode
muur waartegen ze geleund staat. Laurens ziet dit en maakt zich klaar om haar toe te spreken. O
God, denkt Kim, niet weer een lesje van die pas afgestudeerde architect, en ze lacht hem uitnodigend toe, haar altijd natte lippen een beetje vooruitgestoken. Ze vraagt zich af: is hij homo?
‘Wat hier zo goed aan is,’ zegt Laurens, ‘is dat de kwaliteiten van het werk van Corbu zodanig
uitgepuurd en geherinterpreteerd worden, dat we hier te maken hebben met een modernisme dat
voor het eerst klaar is voor de eenentwintigste eeuw. Ik vind het een unheimische kracht hebben
die je zelden ziet, maar tegelijkertijd heb ik zoiets van: dit is nu, weet je wel, ik leef nu.’
Hij sluit langzaam zijn ogen, maar deze beweging duurt langer dan het gesloten zijn zelf, want
hij opent ze onmiddellijk weer.
‘He’s definitely gay’, denkt Kim en ze laat haar ogen dwalen over de details, de doorzichten en
de plekjes die Laurens haar aanwijst. Ze knikt, nipt van haar glas champagne, knikt opnieuw en
lacht hem beminnelijk toe alsof hij een grapje gemaakt heeft.
Een televisieploeg wurmt zich naar binnen en de gesprekken tussen de zes vrienden vallen stil.
Een meisje houdt een microfoon onder de neus van een volledig in het zwart geklede man (outfit
van Aesthetic Terrorists? Marc Jacobs?) en begint hem te interviewen. Het haar van de man is
vooraan en bovenaan erg kort maar achteraan, in zijn nek, ligt het tot een dik tapijt opgestapeld.
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Chloë heeft net een glaasje fruitsap gehaald en slaagt erin omstandig door het beeld te paraderen.
‘Dit is geen modeshow hé, schat. Kan je je werk weer niet thuislaten?’ zegt Bobo en hij stopt zijn
neus even in haar lange blonde haren en Oliviers gezicht betrekt, maar niet erg lang.
Ze heeft nochtans de kleren van haar laatste job aangehouden, denkt Valérie, een deux-pièces van
Ann Demeulemeester. Olivier, die freelance fotograaf is, neemt een paar foto’s en op aandringen
van Laurens neemt hij ook een paar kiekjes van het interieur.
‘De waarheid zit in de details, Ollie. Mega-esthetisch!’ zegt Laurens ja knikkend.
Een ouder koppel komt binnengekuierd – het blokrijden aan de ingang is stopgezet – en kijkt
verwonderd in het rond.
‘Die zitten zeker in de verkeerde sketch’, zegt Bobo. En als het gezelschap luid begint te lachen,
klemt de vrouw haar handtas tegen haar borst aan en trekt haar man haar terug in de richting van
de uitgang.
‘Verkeerd gelopen na een gezellig etentje bij kaarslicht’, zegt Chloë.
Het interview voor de camera is voorbij en een journalist met een pen en een blocnote dringt zich
op. ‘Een reactie voor de weekendbijlage van De Morgen?’ vraagt hij aan de in het zwart geklede
man die door Laurens als een van de architecten is geïdentificeerd. ‘Kort graag, we hebben niet
veel tijd en nog veel minder plaats.’ Het antwoord van de architect gaat verloren in het gedruis.
‘Weet je door wie ik de laatste tijd zo gefascineerd ben geraakt?’ vraagt Kim, aan niemand in
het bijzonder. Het truitje dat zij draagt (Van Beirendonck? H&M?) heeft een brede halsopening,
waardoor het langs haar linkerschouder naar beneden is gezakt en een spaghettibandje bloot laat.
‘Arthur Rimbaud.’
‘Ah ja,’ zegt Valérie, ‘le poète bandit.’
‘En welke bundels heb je van hem gelezen?’ vraagt Laurens, die het werk van Rimbaud kent
omdat een ex van hem ooit Romaanse talen studeerde. Kim kijkt hem aan alsof hij haar net ten
huwelijk heeft gevraagd.
‘Dichtbundels,’ spuwt ze uit, ‘wie heeft het hier over fucking dichtbundels? Ik heb een film over
zijn leven gezien. Met...’ – en ze spreidt haar handen alsof ze een belangrijke mededeling gaat
doen – ‘Leonardo DiCaprio.’
‘Die babyface!’ zegt Olivier, ondertussen een sigaret zoekend in het handtasje (Louis Vuitton?
Delvaux?) van Chloë.
‘Jaaaa...’ zegt Kim met wijd opengesperde mond ‘maar hier heeft hij wel een fantastische rol, een
echte schets van een karakter!’
‘Heb jij niet ooit een verhalenbundel geschreven?’ vraagt Laurens haar nu, stiller dan gewenst,
zodat alleen Kim hem kan verstaan. ‘Over liefde, toch... of was het over ontwikkelingssamenwerking?’ Kim heeft geen zin in dit gesprek en al zeker niet met hem. Ze zet haar breedst mogelijke
glimlach op en vraagt wie er nog wat wil drinken... of misschien moeten ze met zijn allen naar de
bar verhuizen, voor de verandering.
Het zestal doorkruist de rode straat terwijl boven hun hoofden, op verschillende niveaus, bezoekers heen en weer bewegen. Aan de ingang van de bar moeten ze aanschuiven.
‘Is het mijn verbeelding,’ zegt Chloë tegen Valérie terwijl ze haar arm vasthoudt, ‘of heb ik zonet
Tom Barman zien passeren?’
‘Ahhh, he’s so cute,’ brengt Valérie uit, als een kreet van ontzetting, ‘en ik die dacht dat het Frank
Devienne was!’ In de bar is het zo mogelijk nog drukker. Het zwart-witte dambordpatroon danst
rondjes voor de ogen van Bobo. Overschakelen op een glas bier, denkt hij, the sooner the better.
‘Wat is dat hier eigenlijk voor iets?’ vraagt Valérie, terwijl ze met z’n zessen aan een tafeltje gaan
zitten, dat als bij wonder net voor hun neus is vrijgekomen. Niemand begrijpt haar vraag en gepikeerd zegt ze, alsof ze met een bende baby’s op stap is: ‘Ik bedoel: is het hier vanaf nu elk weekend
feest?’
‘Natuurlijk,’ zegt Laurens, omdat hij het als zijn taak ziet duidelijkheid te verschaffen bij alles
wat deze renovatie aangaat, ‘natuurlijk. ’t Is te zeggen: onder andere.’
Een orkestje dat in het gebouw rondreist en halt houdt op de rode straat speelt mariachi-muziek,
opboksend tegen de soundtrack van de bar.
‘Ben jij aan het wenen?’ fluistert Chloë bezorgd in het oor van Kim. ‘Nee hoor, waar haal je het
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vandaan? Ik geeuw alleen maar. Ik heb vandaag moeten werken.’ Er wordt getoast, op niets of
niemand in het bijzonder.
‘Wist je,’ zegt Laurens, verdergaand op het gesprek over Rimbaud van zo-even, ‘dat sommigen
beweren dat architectuur eigenlijk een verknipte vorm van literatuur is?’
‘Waar begin jij nu toch weer over?’ roept Kim iets luider dan haar bedoeling was en net op het
moment dat er een stilte valt in de achtergrondmuziek. Ze slaat verlegen giechelend haar rechterhand voor haar mond.
‘Is het werkelijk?’ vraagt Bobo. ‘Ik heb bij zulke dingen altijd zoiets van: laat de ene kunst toch
niet met de andere rotzooien... er is al incest genoeg.’
‘Je kan gelijk hebben, you’ve got a point’, zegt Laurens, die de interesse voor het door hemzelf
aangebrachte onderwerp alweer kwijt is en voor zich uit staart. Daar komt die architect van
daarnet binnen. Laurens vraagt zich af of dit binnenlands genie zich ooit verbeeld heeft dat hij,
Laurens, zou plaatsnemen tussen de muren van een door hem gerealiseerd ontwerp... Zo nee, of
de artiest er dan nu voldoening uit haalt dat hij hier zit? Het moet altijd deugd doen om te weten
dat iemand je werk op prijs stelt.
In de bar hangen grote televisieschermen aan de muur waarop straatbeelden zichtbaar zijn die
doorgestuurd worden langs een camera aan de ingang.
‘Hè wat vervelend,’ zegt Chloë, ‘zo kan je jezelf nooit zien als je in beeld bent... of je zou een foto
van het scherm moeten nemen.’
Als kinderen die kattenkwaad voorbereiden, wordt opgewonden besloten dat Chloë en Olivier
naar buiten zullen gaan om zich te laten filmen en dat Bobo met Oliviers digitale camera een foto
van het scherm zal nemen. Maar eerst moet er nog wat gedronken worden. De geldpot die zij aan
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het begin van de avond bijeengebracht hebben, is bijna in waarde gehalveerd.
Vervolgens gaan Chloë en Olivier hand in hand naar buiten, een glas Blue Curaçao in hun vrije
hand, nu en dan zwaaiend en omkijkend als gingen zij op huwelijksreis. Valérie, die dit hele
gedoe maar niks vindt, gaat in de toiletten beneden een lijntje scoren.
Buiten valt pas op hoe warm het binnen is. Chloë en Olivier zwaaien naar de camera, voeren
een fotogenieke tongkus uit en zwaaien nogmaals naar de camera. Binnen neemt Bobo een foto
terwijl Kim hem waarschuwt dat een afbeelding van hun liefdesgeluk de camera wel eens zou
kunnen beschadigen. Het haar van Chloë danst in de nachtelijke wind. Oliviers ogen lichten op
onder de straatlantaarn. Terug in de binnenstraat lopen Olivier en Chloë Valérie tegen het lijf
en gearmd, met gelijke tred, gaan ze weer naar de bar. Chloë en Olivier kijken naar hun foto op
het schermpje van de digitale camera, kreunend van bewondering. De straat buiten, zo toont het
televisiescherm, is ondertussen leeg.
Valérie trekt haar jasje uit (zwart leder, misschien door een naaister in elkaar gezet), waaronder ze
alleen nog een topje draagt. ‘En nu,’ zegt ze met vervaarlijke ogen, ‘wil ik dansen... shaken... shaken...!’ Dit laatste werkwoord rekt ze met haar hele mond totdat het minutenlang lijkt te duren.
Ze gaan langs de trap naar boven, tegen de mensenzee in. In de goud geschilderde theaterzaal
staat Daan in zijn eentje op het podium met een gitaar met twee armen. ‘Ik ben de ultieme pophoer’, zegt hij, en hij zingt over Swedish designer drugs. De muziek is zo luid dat er slechts tussen
twee mensen gesprekken kunnen ontstaan en dan nog moeten zij de woorden langs de oorschelp
bij elkaar naar binnen schreeuwen.
‘Wat jammer,’ roept Olivier tegen Bobo, ‘dat het uit is tussen jou en Kim.’
‘Ja, weet je wel, ik heb zoiets van: deze week is het allemaal in één keer gedaan. Finito met werken
en finito met Kim.’
‘Hoe bedoel je, gedaan met werken?’
‘Wel ja, ik vertrek eind deze maand naar Rusland!’
‘Rusland? Waarom? Waarom hoor ik dit nu pas?’
Voor het eerst die avond kijkt Olivier Bobo in de ogen, zij het nogal vertwijfeld. ‘Chloë,’ roept hij
naar zijn vriendin, ‘Chloë! Wist jij dat Bob...’ Maar Bobo trekt Oliviers kin met een ruk terug in
zijn richting en legt hem het zwijgen op. Olivier slaat in één teug zijn Manhattan leeg tot op de
bodem.
‘Fuck! Why, for heaven’s sake!’
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‘Ik heb het hier wel gehad’, zegt Bobo, waarop Olivier zegt: ‘Hier moet ik een foto van nemen, nu
het nog kan.’ Hij virtualiseert Bobo’s gezicht met zijn digitale camera, en pas nadat Bobo vriendelijk lachend heeft geposeerd gaat hij verder.
‘Weet je wel, Kim heeft een dominante man nodig en ik heb een dominante persoonlijkheid, maar
ik heb hier nu geen zin meer in. Ik zou haar direct terug kunnen krijgen moest ik het vragen maar
waarom? Ik ben hier nog te jong voor.’
‘Chloë denkt dat ze iemand anders heeft’, schreeuwt Olivier zo voorzichtig mogelijk.
‘Ja, dat kan, maar dat betekent niets, weet je wel. Ik ben het die ze nog altijd nodig heeft.’
‘Mmm.’ Olivier kan niet antwoorden want hij drinkt alweer van een nieuwe cocktail die Chloë
hem heeft aangereikt.
‘En ik heb een nieuwe uitdaging nodig, ook op professioneel gebied. Ik ben het beu hier alleen
maar de taal te spreken, ik ga me nu eens midden de mensen begeven.’
‘What can I say, man, what can I say? Better get it while you can’, roept Olivier, zich stilaan weer
concentrerend op het optreden vooraan en op de hysterische tienermeisjes op de eerste rij.
Kim en Chloë zijn achteraan op de grond gaan zitten, leunend tegen de gouden muur.
‘Ben je gelukkig met Olivier?’ vraagt Kim aan Chloë.
‘Ja. Ja. Vind jij het niet erg dat het uit is tussen jou en Bobo?’
‘Nee. Nee. Trouwens, hij was de laatste tijd nogal dik geworden.’
Valérie en Laurens staan zwijgend naast elkaar, drinkend en rokend. Als de zanger plaats maakt
voor de deejay, zet Valérie een paar passen naar voor en trekt het topje van over haar bovenlijf.
Blijkt dat ze eronder nog een bh (Wolford? Petit Bateau?) draagt.
Ze begint in haar eentje te dansen. Na vijf minuten loopt ze zo rood aan dat ze om af te koelen
aan de kant van de zaal gaat staan, in de koude stroom van de blaasmond van de airco. ‘Het is hier
echt wel overdreven warm’, schreeuwt Laurens in het oor van Olivier, die dit keer aan een glas bier
staat te nippen. Hij verplaatst zijn voeten maar dreigt in elkaar te zullen zakken, zodat Bobo en
Laurens hem moeten ondersteunen.
‘Ik ga... ik ga wat water in mijn gezicht plensen’, zegt Olivier en hij verlaat de gouden feestzaal.
Chloë komt bij Bobo en Laurens staan.
‘Waar is Olivier?’ roept ze, luid genoeg zodat zowel Bobo als Laurens het kunnen horen. ‘Taking a
leak’, zegt Bobo en hij wijst naar beneden, naar de kelder of naar zijn kruis.
Het ritme van de muziek wordt met nog een tandje verhoogd en Valérie kan het niet meer zo goed
aan, al die lenige lichamen lijken weg te zullen zwemmen voor haar ogen.
‘Effe chillen, ik kom helemaal ten einde’, schreeuwt ze tegen Kim. Als ze weg is, roept Bobo tegen
Laurens: ‘Ze is de oudste van ons allemaal maar ze heeft toch het mooiste lichaam.’ Kim en Bobo
dansen kort met elkaar. Bobo’s handen grijpen naar haar achterwerk en Kim sluit haar ogen en
schudt haar hoofd heen en weer, wegdrijvend op de muziek.
Dan wijst Bobo Kim, Laurens en Chloë drie schermen aan, die net als in de bar aan het plafond
zijn opgehangen maar die hier in verbinding staan met de kelderverdieping. Tijdens een zeldzaam rustmoment in de deejay set slaagt Laurens erin enkele voorzichtige danspasjes te plaatsen
met Kim.
Plots, zonder dat een van hen weet hoe lang dit al aan de gang is, wordt het gezicht van Olivier
zichtbaar op een van de televisieschermen. Zijn ogen zijn gesloten en hij staat rechtop, met zijn
hele lichaam steun zoekend tegen een grijze, betonnen wand. De deejay speelt Rose Rouge van
Saint-Germain: I want you to get together, put your hands together one more time..., elegant gemixt met
Satisfaction van The Rolling Stones.
‘Wat is dit,’ roept Laurens uit, zonder zich tot een specifiek oor te richten, ‘gaan we retro?’
De schijnbaar eeuwenoude strot van Mick Jagger gaat in duel met het cleane stemgeluid van de
anonieme diva: I can’t get no... put your hands together. En ondertussen blijft dat onnozel glimlachende gezicht van Olivier op het televisiescherm flikkeren... De zweetpareltjes op zijn gezicht lijken
als de facetten van een spiegelbal de zaal in te flitsen. Alles wordt overstemd door de soundtrack
van de deejay en Chloë heeft het nu eindelijk ook gezien en besluit haar vriendje op te bellen om
een eind te maken aan deze schertsvertoning.
‘He’s having fun…God weet waarom’, roept Bobo, zich verslikkend in een whiskycola. En van de
spanning klopt Laurens zijn sigaret af in zijn eigen bierglas. ‘Shit!’

Blanco

And I try... and I try... and I try...
Chloë hoort Oliviers gsm overgaan – beep.... beep... beep... – en dan: een luide knal, gevolgd door
geruis en gesmoorde geluiden.
‘Ollie?’ schreeuwt ze in haar toestelletje, dat in haar oorschelp dreigt te zullen verdwijnen, ‘Ollie?’
I want you to get together... Satisfaction!
‘Ik hoor niets’, zegt Chloë en ze geeft het toestel door aan Kim.
Op het scherm is Oliviers gezicht ondertussen samengetrokken tot een grimas. Het elastiekje is
losgeraakt en zijn haren hangen languit over zijn schouders. Kim luistert met gefronste wenkbrauwen.
Aan de andere kant van de lijn zegt Valérie gesmoord: ‘Dit doet jouw graatmager vriendinnetje
niet, hé, baby?’ en de geluiden van voorheen nemen weer een aanvang en Kim schakelt het gsmtoestel uit. De deejay brengt het mengen van de twee nummers tot een hoogtepunt en dat hoogtepunt gaat naadloos over in een derde song, die vooralsnog door niemand wordt herkend.
***
Later, later, als het licht is geworden en een bekende Vlaming arriveert met groenten om dagverse
soep te maken...
Valérie rookt een sigaret op het dakterras en Bobo masseert haar blote schouders.
‘Ik voel me zo leeg,’ zegt ze, ‘zo leeg. En als ik mijn ogen sluit zie ik niets – blanco – niets.’
‘Rustig maar, rustig maar’, zegt Bobo. ‘Straks gaan we slapen.’
‘Dit kan zo niet lang meer doorgaan... niet lang meer’, jammert Valérie.
‘Kalm, kalm’, zegt Bobo en hij kust haar schouder.
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‘Vind je,’ vraagt Valérie, ‘dat ik mijn diamanten ring zou moeten verkopen?’
Chloë ligt slapend op de eerste verdieping met naast haar, nog nauwelijks overeind, Kim en Bobo,
die een sigaret en een gin tonic delen en elkaar nu en dan languit op de mond kussen. Kim verbreekt hun omhelzing – ‘Ik wil een kind van je’, zegt ze naar adem happend – waarna hun kus
wordt verdergezet. En als ze proberen de cocktail door hun neusgaten te drinken, zien ze Andy
Warhol uit de gouden zaal stappen met een Siamese kat op zijn linkerschouder.
‘Drella,’ roept Bobo, ‘Drella! Fix me a drink!’ en de vrouwen van de kuisploeg kijken hem ontstemd aan.
‘Heb jij ooit het gevoel,’ zegt hij tegen zijn vriendin, ‘dat wij slechts een verzinsel zijn, een poppetje in een maquette, een steentje op een bergwand?’ Maar ook Kim is in slaap gevallen, met haar
hoofd op de buik van Chloë.
En Laurens loopt in de rode hal, ijsberend, wachtend op een vertreksein. Een oude landloper,
ongeschoren, met lang ongewassen haar en gescheurde kledij, komt binnen, verbaasd, hongerig
misschien, met in elke hand een wit plastic zakje van de Match. Laurens slaat hem voluit in het
gezicht.
‘Rot op,’ zegt hij, ‘weg hier. Dit is de bedoeling niet,’ en het bloed spat uit de neus van de bedelaar
op het mooie rode spuitbeton.
Boven hangt Valérie over de borstwering van het dakterras. Wat niemand nog voor mogelijk
had gehouden, gebeurt: haar maaginhoud blijkt onuitputtelijk en slaat met een niets ontziende
kracht te pletter, dertig meter lager tegen de straatstenen. De grijsaard, gewend aan het leven op
straat, kan deze neerslag handig ontwijken.
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Lange Nacht van de Dans
03/03/2007, 15:00 > 03:00, Kaaitheater
De wereld danst in Brussel!
Choreografen en dansmakers, afkomstig uit alle
hoeken van de wereld en thuis in Brussel, brengen korte
choreografieën waarvan een deel voor deze tweede Lange
Nacht van de Dans wordt gemaakt. Speciale aandacht
voor dansimprovisaties en volksdans. Dertig acts,
gespreid over zes programmablokken van elk twee uur.

www.kaaitheater.be – 02 / 201 59 59
i.s.m. Danspunt en Brusselwerking VCA
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