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WAS GETEKEND:
JAZZLEGENDES

Beste lezer,
Voor u ligt de tweede editie
van de Z-Files krant waarmee
BKOR (Beeldende Kunst &
Openbare Ruimte)en Sculpture
International Rotterdam (SIR)
u een blik gunnen achter de
openbare kunst in Rotterdam.
Met deze krant en de debattenreeks Z-Files, Kunst en de
Stad brengen BKOR en SIR –
beide programma’s van CBK
Rotterdam – deze kunst dichter bij de bewoners van de
stad. Wat gebeurt er in een
jaar tijd? Welke beelden komen er bij, welke beelden verdwijnen of veranderen van
plek, hoe komen de beelden
tot stand en welke rol speelt
openbare kunst in een stad
als Rotterdam? Ook nemen
we u mee over de grens - want
wereldwijd speelt openbare kunst een belangrijke rol:
dit keer nemen we een kijkje
in Beijing.

Henry Moore, Wall Relief No. 1 (1954), Weena 700 © JL

Ove Lucas,
directeur CBK Rotterdam

GROTERE
KINETISCHE
HOOGTEN
De rechthoeken van Two Turning Vertical Rectangles op het
Binnenwegplein zwiepen weer.
De mobile van kunstenaar
George Rickey moest veertig
centimeter de lucht in om het
publiek blijvend te kunnen ontwijken. Het werk werd in 1971 op
het plein geplaatst, maar moest
daar in 2012 weg. Toenemende
turbulentie door de hoogbouw op
het plein, steeds langer wordende
mensen en de opgehoogde grond
leidden ertoe dat de sculptuur
na zo’n veertig jaar niet meer veilig was. Omdat de panelen op het
laagste punt nog maar 2,11 meter
van de grond waren verwijderd,
was het bij harde wind gewoonweg
te gevaarlijk voor het publiek.
Philip Rickey, zoon van kunstenaar
George Rickey, SIR en diverse ingenieurs bogen zich over de beste
oplossing. Inmiddels is het kunstwerk teruggeplaatst op een verhoogde kolom. De bladen bewegen
nu veertig centimeter hoger dan
voorheen. Philip Rickey vertelde
dat de Rotterdamse Rickey diverse
broers en zussen heeft, onder meer
in Zürich, Cincinnati en Berlijn. Allemaal zijn ze net een beetje anders
en hebben ze verschillende titels.
George Rickey werd geboren in
de Verenigde Staten, en kwam op
jonge leeftijd naar Europa, waar
hij eind jaren twintig in Parijs onder meer het kubisme leerde kennen. Onder invloed van Alexander
Calder en Naum Gabo ging Rickey
kinetische sculpturen maken. Hij
realiseerde veel werken in de openbare ruimte in Europa en Amerika.

DE MUUR
VAN MOORE

PO TISCHE
PLATAAN

Komt Wall Relief No. 1 wel tot
zijn recht op het Weena zonder
het Bouwcentrum? Dit jaar is
de muur van Moore korte tijd
‘kaal’ te zien, zonder omringend gebouw. Het reliëf werd
zorgvuldig uit het gebouw gesneden en in zijn geheel naar de binnentuin van het voormalig Bouwcentrum verplaatst. Even kan men
het kunstwerk van Moore zien
zonder gebouw. In januari 2015
keerde het werk Wall Relief No. 1,
de monumentale bakstenen muur,
terug op het Weena, vlakbij het
Centraal Station. Het kunstwerk
maakte tot 2010 onderdeel uit van
het Bouwcentrum, waar de wederopbouwarchitectuur van Rotterdam op de voet werd gevolgd,
ontwikkeld en gepresenteerd.
Dit deel van het voormalig Bouwcentrum aan het Weena werd gesloopt, de indrukwekkende muur
werd behouden. Het onderzoek
naar de betekenis van Wall Relief
No. 1 omvatte diverse intrigerende vragen, waaronder: verandert
de betekenis van de muur van
Moore zonder het Bouwcentrum?
Kan het kunstwerk evengoed op
een andere plek staan? Behoudt
het kunstwerk zijn betekenis met
een nieuw gebouw eromheen? Het
tachtig meter hoge kantoorgebouw First, ontworpen door de Architekten Cie., wordt er in de loop
van 2015 omheen gebouwd.

Nu er een plaquette is geplaatst,
is de plataan aan de Westersingel
ook officieel een vrijplaats voor
dichterlijke gedachten. ‘Elk mens
is een verborgen dichter.’ Met deze
woorden doopte dichter Breyten
Breytenbach tijdens het Poetry International Festival in 1986 de grote, statige plataan aan de Westersingel om tot monument voor vrije
gedachten, het zogenoemde Graf
van de Onbekende Dichter. Op 8
oktober 2014, bijna dertig jaar later,
plaatsten Poetry International Rotterdam en BKOR een plaquette bij
de boom en gaven de plataan zo de
status van officieel monument. Het
monument voor de vrije gedachten
vond zijn oorsprong in een verhaal
dat Breytenbach schreef tijdens
zijn gevangenschap in Zuid-Afrika
(1975-1982). Daarin sprak hij over
‘het graf van een dichter’, een soort
ontmoetingsplek waarnaar dichters een ‘pelgrimstocht’ konden
ondernemen om er te ‘mediteren’.
Een plek waar men zijn of haar gedachten de vrije loop kan laten. Tijdens de onthulling van de plaquette
kreeg dichter Rien Vroegindeweij
van Breyten Breytenbach de sleutel van het graf. Een sleutel in de
vorm van een grote kiezelsteen die
hij van het Cimetière du Montparnasse in Parijs had meegenomen.
Hij had daar de volgende tekst opgeschreven: “ligt hier de onbekende
dichter / zorgvuldig voorzichtig / als
de donkere maan in haar graf / elke
avond een weinig lichter”. Een jaar
lang mag Vroegindeweij de steen
bewaren. Dan wordt de volgende
grafbewaarder aangesteld.

ROUTES DOOR ROTTERDAM

George Rickey, Two Turning Vertical Rectangles (1969), Binnenwegplein © JL

Wandelen langs singels, promenades en bijzondere kunstwerken kan nu ook in Rotterdam
Noord, Crooswijk en Kralingen.
Drie nieuwe kunstroutes leiden
kunstminnende wandelaars in Rotterdam Noord, Crooswijk en Kra-

lingen langs romantische singels
en groene promenades en de meest
bijzondere kunstwerken. In veel gevallen droegen de buurtbewoners
de kunstwerken zelf aan voor de
route. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij: www.rotterdam.info.
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Rotterdamse
jazzgrootheden
vallen in getekende staat te bewonderen op de Oude Binnenweg en er komen nog nieuwe
borden bij. Op en rondom de Oude
Binnenweg verschijnen sinds 2013
steeds nieuwe portretten van Rotterdamse jazzmuzikanten. Samen
vormen ze een ‘jazzy’ route, getekend door bekende striptekenaars
en illustratoren.
De serie bestaat uit werk van
Theo van den Boogaard (drummer Dick Rijnooy), Robert van der
Kroft (saxofonist Piet le Blanc),
Jan Kruis (pianist Rob Franken),
Martin Valkhoff (multi-instrumentalist Jaap Valkhoff), Louise
Lagerweij (drummer Tony Viola)
en Wouter Tulp (violist en orkestleider David de Groot) op zes
emaille borden, en één muurschildering van Peter Pontiac op de
gevel van de Coffee Company.
Binnenkort worden er nieuwe borden aan de verzameling toegevoegd; werken van Dick Matena
(saxofonist Piet Noordijk), Martin
Lodewijk (pianist Nico de Rooij),
Lorenzo de Bruin (zangeres Mitsey Smeekens), Joost Swarte
(saxofonist Meijer Wery) en Wilbert Plijnaar (zangeres Rita Reys).
De werken onderstrepen het
belang van jazz voor Rotterdam en
zijn een initiatief van de Stichting
R-JAM. Ze verwijzen naar de studie van Hans Zirkzee.
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COOLSINGEL-AS
VAN HET HOFPLEIN
TOT AAN DE RIVIER
Aan de lange vooravond van de herstructuring van de Coolsingel stelt ook SIR zich de vraag hoe deze eigenzinnige,
maar wat vermoeide avenue, opnieuw een actuele boulevard kan worden met een interessante publíeke ruimte. En
vooral natuurlijk: wat kunnen de kunst en de kunstenaar
hierin betekenen? Al zeven jaar houdt SIR een pleidooi
voor deze bijzondere boulevard die op zoek lijkt naar een
nieuwe reden van bestaan. Kunst van topniveau speelt een
grote rol hier. Denk maar aan Pinokkio, de drie sculpturen van Rotterdams zoon Willem de Kooning, het gezin
van Mari Andriesse, de beelden in en om het stadhuis en
het postkantoor, de beroemde sculpturen van Zadkine en
Naum Gabo, de olievatenzuil van Joep van Lieshout en,
helemaal aan het einde van de Coolsingel, de prachtige
betonkolos en koopvaardijmonument De Boeg. Met (tijdelijke) sculpturen, films, performances en evenementen
schetst SIR een mogelijke realiteit voor deze fascinerende,
duizend meter lange stadsboulevard. Hoe zou de Coolsingel eruitzien wanneer er werd gedanst, gewandeld, gezongen, gehuild, gediscussieerd, geskatet en gevliegerd, en
er doorlopend films van kunstenaars te zien zouden zijn
op de gevels? Het zijn de monumentale gebouwen en de
kunstwerken van internationaal vermaarde kunstenaars
(ook uit Rotterdam) plus de tientallen ornamenten die
een consistente rode draad vormen en zowel de historie
als het heden van deze boulevard reflecteren. ‘Net zoals
Gabo, Zadkine en De Keyser beelden maakten die, toen ze
in Rotterdam terechtkwamen, het sluimerende kosmopolitische van deze stad naar boven brachten, kunnen we nu
hetzelfde verwachten van de huidige internationale kunst,’
aldus Wouter Vanstiphout voor SIR (2008). De kunst, de
architectuur en de honderden ornamenten vormen samen
een mogelijke nieuwe prachtfunctie voor de avenue.

Betonnen object naast Stadhuis © JL

Cosima von Bonin, The Idler’s Playground
(2011), Weena © JL

DE SPEELTUIN
VAN DE NIETSNUT
The Idler’s Playground is een
werk dat Cosima von Bonin ontwierp voor het grasperk van het
Hilton Hotel aan het Hofplein.
Met zijn lange neus in een paddenstoel gestoken, zette Pinokkio hier de toon voor het ervaren
van de Coolsingel. Hij maakt een
wat tragikomische lange neus
naar de commerciële en jachtige verkeersader en houdt tegelijkertijd een pleidooi voor de
eigenzinnigheid van de boulvard
en de voorbijgangers.
SIR plaatste het als tijdelijk werk
en hoopten dat het permanent
kon worden. Maar helaas, Pinokkio moest plaatsmaken voor het
scheepsanker van Hilton. Aan
de kop van de Lijnbaan aan het
Weena staat Pinokkio niet slecht,
wel wat onwennig, met een kleine
boom en omringd door een chaos van stoepranden.

Ugo Rondinone, Big Mind Sky (2007), op het dak van een voormalige bank aan de Coolsingel © JL

Yohei Taneda, Cube (2010), Kruiskade /
Coolsingel © JL

Willem de Kooning, Seated Woman, Reclining Figure, Standing Figure (1969), Hofplein © JL
Paola Pivi, GRRR Jamming Squeak (2014),
St Petersburg

DE DRIE VROUWEN VAN WILLEM DE KOONING
Aan de kop van de Coolsingel,
het Hofplein, zijn ze te vinden.
Een zittende vrouw (Seated
Woman), een staande vrouw
(Standing Figure) en een liggende vrouw (Reclining Figure).
Willem de Kooning, die vooral
wereldberoemd werd door zijn
schilderkunst, vond boetseren
niet wezenlijk anders dan schilderen; hij zag klei als dikke verf.
Hij begon met figuren zo groot

als zijn hand. En nota bene op
aanraden van Henry Moore
(onder Rotterdammers bekend
van Wall Relief No. 1 vlakbij het
Centraal Station) liet hij als eerste zijn Seated Woman vergroten. Dat pakte zo goed uit, dat
De Kooning vanaf dat moment
grote beelden is gaan maken.
Hij trok drie paar handschoenen over elkaar heen om zijn
eigen handen groter te maken.

Zijn vingerafdrukken moesten
zichtbaar zijn in de huid van de
beelden. Paul McCarthey, de
roemruchte maker van Santa
Claus op het Eendrachtsplein,
maakte een prachtig filmpje
waarin hijzelf met reusachtige
rubberen
handen,
kwasten
en verftubes in gevecht is als
Willem de Kooning. Het filmpje
heet The Painter en is te vinden
op YouTube.

GRRR JAMMING SQUEAK
Onderin de voormalige Slavenburg’s Bank bood GRRR Jamming Squeak anderhalf jaar lang
ruimte voor een bijzondere muzikale ontmoeting tussen dierengeluiden en de geluiden en muziek van iedereen die deze studio
gebruikte. De Italiaanse kunstenaar Paola Pivi maakte de studio
voor Rotterdam, waar die werd
geopend door Spinvis. De studio
reisde later naar St. Petersburg.

DE COOLSINGEL CUBE
De Japanse productie-designer
Yohei Taneda maakte een facade
voor de gevel van de Monisima
Kubus, een verwaarloosd maar
fascinerend punt op de hoek van
de Kruiskade en de Coolsingel.
Taneda, die onder meer de filmsets van Kill Bill Vol. 1 van Quentin Tarantino ontwierp, maakte
er een bevreemdende, niet te
plaatsen atmosfeer en architectuur van, geïnspireerd door stripverhalen, films en Amerikaanse
landhuizen. In het interieur werden trailers en filmfragmenten
getoond van films waarvoor Taneda het setdesign ontwierp. De
Cube heeft ongeveer twee jaar
bestaan en het gebouw werd in
2012 gesloopt.

Monica Bonvicini, Don’t Miss a Sec (2003), entree Stadhuis © JL

DE TENTOONSTELLING
PUBLIEK VOOR HET STADHUIS
Drie tijdelijke kunstwerken toonden in 2007 de kracht van actuele kunst in samenhang met het
monumentale, statige deel van
de Coolsingel, het Stadhuis, het
Postkantoor en de voormalige
Slavenburg’s Bank. De lichtinstallatie Recording van Germaine
Kruip toonde het interieur van
het leegstaande postkantoor als
nooit tevoren. Het publiek maakte met het aanzwellen en dimmen
van het licht als het ware mentale ‘foto’s’ van het majestueuze
postkantoor en kon zo alsnog de
beelden van het gebouw dat ze
nog nooit zo zagen en nooit meer
zo zouden zien, in het geheugen
opslaan. Don’t Miss a Sec van
Monica Bonvicini was een verleidelijk, strak vormgegeven openbaar spiegeltoilet, pal voor het
Stadhuis, waar voorbijgangers,
bruidsparen en bruiloftsgasten
zich eindeloos in konden spiegelen. Het toilet had een volkomen
onverwachte clou: wie zich in de
glazen wc waagde, werd geconfronteerd met stilte, temidden van
de herrie van de Coolsingel, en
had glashelder zicht op alles wat
er buiten gebeurde: Don’t Miss a
Sec. Het onderhoud bleek jaarlijks te kostbaar om het werk aan
te kopen. Het derde werk was Big
Mind Sky, één van de regenbooggedichten van Ugo Rondinone.
Het lichtwerk stond hoog op het
voormalige bankgebouw tegenover het Stadhuis. Het reikte naar
de hemel en markeerde de oude
hoogtelijn van de Coolsingel. Het
kunstwerk manifesteerde zich zo
als logo van de stad en maakte
de tentoonstelling PUBLIEK tot
een waardig podium voor een
discussie over de betekenis van
hedendaagse kunst voor het publieke domein. Ook dit kunstwerk
werd helaas niet aangekocht. SIR
hoopt nog steeds het ooit weer
terug te kunnen zetten.
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‘Wat gezellig, die beessies,’
zei ze opgetogen

When The Lightness Of Poetry (2009),
Coolsingel © JL

LIGHTNESS OF POETRY
In een voormalig bankgebouw
aan Coolsingel 47 vestigde SIR
voor anderhalf jaar lang een
kleine bioscoop, waar dagelijks
gratis kunstenaarsfilms werden
vertoond. Temidden van de rumoerige stadsas die de Coolsingel is, op een plek waar in het
verleden veel prachtige bioscopen te vinden waren, kon men
hier even zitten, weg van de herrie, zoals men dat vroeger kon
in kerken en kapellen midden in
stad en dorp.
Gedurende een paar weken
werd de film The ashes of Pasolini getoond, een hartstochtelijke
aanklacht tegen politieke en culturele onderdrukking in verleden
en heden. Iedere ochtend zong
een koor in alle vroegte de werkers toe vanaf de trappen van
het Stadhuis, onder leiding van
dirigent/kunstenaar Rory Pilgrim.
Verder op de Coolsingel doken
op onverwachte momenten performances op van onder meer
David Lamelas en Roman Ondak.

Jesper Just, No Man is an Island (2002), container naast boekhandel Donner © JL

EERBETOON AAN EEN AVENUE,
DE COOLSINGEL ALS FILMBOULEVARD

Louis van Roode, Erasmus (1954), Coolsingel © CK

ERASMUS
(ROTERODAMUM)
De entree van het Stadhuisplein
wordt geflankeerd door twee bijzondere kunstwerken uit de wederopbouwperiode. Beide werken zijn van 1954. Niemand ziet
ze en toch zijn ze niet te missen:
hoog op de gevel van de Slavenburg’s Bank hangt het metalen
reliëf van Jan Albert Engelchor,
ooit leerling van Matisse. Op het
Holbeinhuis prijkt het mozaïek
Roterodamum met Erasmus te
paard van Louis van Roode, die

als kunstenaar bij veel wederopbouwprojecten betrokken was.
Het Holbeinhuis huisvestte aanvankelijk een Zwitsers verzekeringsbedrijf, afkomstig uit Basel,
de stad waar Erasmus overleden
is. Van Roodes gevelwerk verbeeldt de reis die Erasmus aflegde van Rotterdam naar Basel
en daarmee de relatie tussen de
Rotterdamse wederopbouw en
het belang daarvoor van het verzekeringswezen.

DE VERWOESTE STAD EN CASCADE

Twee Rotterdamse families brengen een eerbetoon aan deze twee grootse sculpturen, de één een oorlogsmonument, de ander gebaseerd op
een erezuil in Wenen. De familie Vos (links) speelt midden in Parijs De Verwoeste Stad, vrij naar Ossip Zadkine. De familie Thissen (rechts)
beklimt Cascade van Joep van Lieshout.

Stel je voor dat je al jaren elke dag
op de Coolsingel komt. Opeens
valt je een vreemd beeld op, groot
geprojecteerd op een gebouw:
de MGM-leeuw kijkt je keer op
keer brullend aan, je vervolgt je
weg en daar in het geraamte
van een gebouw dat onder
constructie is, zie je beelden van
Wonder Woman, een vrouw die
transformeert in een Supervrouw
en daarmee zowel een ludiek als
serieus commentaar is op het
beeld van vrouwen in de media.
Op de gevel van het Atlantahotel
ontwaar je een hond die steeds
opnieuw als een waanzinnige
langs de langgerekte facade rent
en verderop, op het plein tussen
Donner en de Bijenkorf, waan je
je op een tropisch eiland, met een
lichtblauwe zee en palmbomen.
Dit is een tipje van de sluier van
de komende editie van Eerbetoon
aan een Avenue, de bescheiden
filmboulevard van SIR die ook
in 2016 tijdens IFFR en Art
Rotterdam plaats gaat vinden.
De hoogtepunten van de eerste
twee edities van Eerbetoon aan
een Avenue waren onder meer
Dow Jones II van Han Hoogerbrugge, boven de etalage van
John Edward’s herenmodezaak
en No Man is an Island van Jesper
Just, op de container naast Donner en De Koopgoot. Kinderen en
volwassenen dansten elke avond
mee met de personages in de film,
die zich afspeelde op een plein in
Kopenhagen. De wat onooglijke
restplek in Rotterdam verbond
zich met het plein in Kopenhagen. In de eerste twee edities van
Eerbetoon aan een Avenue ging
SIR vooral in op de vraag: wat is
een interessante publieke ruimte
en welke rol speelt het publiek
hierbij? Juiste combinaties van
film en plek zorgden voor nieuwe
publieke ruimte. De zes videowerken die in winter 2016 getoond
worden, nemen het filmmedium
zelf als onderwerp. Het filmbeeld
wordt door de verschillende
kunstenaars gehanteerd als een
zelfstandig object met eigen
wetmatigheden. Daarmee sluit

Eerbetoon aan een Avenue 2016
aan bij de kerntaak van SIR, namelijk het actieve beheer van en
de voortdurende interactie met
de collectie internationale sculpturen op de stedenbouwkundige
hoofdlijnen van de stad.

IT’S NEVER TOO
LATE TO SAY SORRY
Vanaf Erasmus te paard steek je
de Coolsingel weer over richting
postkantoor. Als je geluk hebt,
tref je daar omroeper/postbode/
schrijver Wim Konings. Hij publiceerde onlangs zijn boek over
366 dagen SORRY. Een boek
over het dagelijks leven van een
kunstwerk, geschreven door
een deel van dat kunstwerk, de
omroeper, mag je gerust uniek
noemen. Lees alles over het
dagelijkse leven van een kunstwerk in de publieke ruimte van
de Coolsingel. Het kunstwerk
It’s Never Too Late to Say Sorry
van Elmgreen & Dragset staat
sinds 28 mei 2011 op de Coolsingel voor het voormalig hoofdpostkantoor. Omroeper Wim Konings hoort bij dit kunstwerk en
schalde het eerste jaar dagelijks
‘It is never too late to say sorry’
over de Coolsingel. Het boek
bevat 366 Sorry-rapporten en is
een uiterst nauwgezette observatie van de omroeper. Komisch,
bizar en ontroerend om te lezen.
Konings roept zijn boodschap
nu nog éénmaal per week, op
woensdag om precies twaalf
uur. Voor zover bekend is het
voor het eerst in de geschiedenis dat het dagelijks leven van
een publiek kunstwerk wordt
beschreven. Filmmaakster Marieke van der Lippe maakte een
bijzondere documentaire over
het kunstwerk en de omroeper.
It’s Never Too Late to Say Sorry
ging in première op het IFFR
2015 en hier vond tevens de
presentatie van het boek plaats.
De publicatie is verkrijgbaar bij
TENT in de Witte de Withstraat
en bij Donner op de Coolsingel.

Han Hoogerbrugge, Dow Jones II (2013), Aert van Nesstraat tijdens Eerbetoon aan een Avenue 2014 © JL

Mickeys
bezeten bekkie

Frederico Carasso, De Boeg (1956), Leuvehoofd © JL

Naum Gabo, Zonder Titel (1957),
entree Bijenkorf

NIEUW!
DE GABO-SINGERS
Elke vrijdagmiddag van half zes
tot zes uur is het tijd voor de
GaboSingers. Elke week weer
brengen muzikanten een eerbetoon aan de wereldberoemde
sculptuur Zonder Titel dat voor
de entree van De Bijenkorf staat,
in de hoop op spoedig herstel.
Helaas zal dit beeld van de
Russische constructivist Naum
Gabo uit 1957 niet uit zichzelf
genezen. Deze sculptuur werd
net als De Verwoeste Stad van
Zadkine door de directeur van
De Bijenkorf gekocht. De Verwoeste Stad werd aan de stad
geschonken, om de bevolking
een symbool te geven ter gedenking van de destructie en
als troost voor het grote verlies.
Zonder Titel is eveneens een
sculptuur uit de wederopbouwperiode en wijst vooral vooruit,
naar de toekomst. Deze sculptuur is particulier eigendom.

DE BOEG
Sommigen vinden dat dit brutalistische zeemansgraf, een
monument van beeldhouwer en
communist Frederico ‘Fred’ Carasso ter herinnering aan alle
zeelieden die tijdens WO II op
zee de dood vonden, nieuw leven ingeblazen kreeg door de
komst van De Rotterdam aan de
overkant van de rivier. Anderen
menen juist dat De Boeg steeds
kleiner wordt door de steeds
hoger wordende omgeving. Wel
jammer vindt SIR het vlagvertoon dat het zicht wegneemt op
dit monument. Oorspronkelijk
hoorde de bronzen beeldengroep aan de voet van de oprijzende golf en scheepsboeg niet
tot het ontwerp. De maker werd
echter door de initiatiefnemers
gedwongen de beelden aan het
monumentale werk toe te voegen. Men vond zijn Boeg arm aan
inhoud en vreesde dat de oorlogsweduwen zich onvoldoende
in het beeld zouden herkennen.
Gefrustreerd en met grote tegenzin voegde Carasso de beelden pas bijna tien jaar na oplevering aan het monument toe.

TOUR: DE
COOLSINGEL
ALS MONUMENT
Elke laatste zondagmiddag van de
maand om twee uur kunt u aansluiten bij een rondleiding langs
deze meesterwerken van de SIRcollectie, de bijzondere architectuur en de honderden ornamenten
op de Coolsingel.

GASTCOLUMN

Elfie Tromp
Het was januari en alles lag in de uitverkoop. Ik liep door de motregen en kille wind, op zoek
naar dat ene paar schoenen waar ik geen pijn van in mijn voeten zou krijgen. Hoewel ik de Lijnbaan normaliter mijd als de pest, had de wanhoop me in zijn greep. De grote warenhuizen – met
zijn muzak, misselijkmakende parfumlucht en jengelende kinderen, mijn idee van het voorgeborchte – hadden wellicht het soort schoeisel dat ik zocht.
Verbeten stak ik het tochtgat van de Coolsingel over en botste bij het oversteken bijna
tegen twee vrouwen op die naar de gevel van Hotel Atlanta staarden. Hun doorweekte jassen en
grote hoeveelheid plastic tassen verrieden dat zij al veel langer en succesvoller bezig waren met
hun strooptocht door de stad. Ik schatte ze in de vijftig. Het leven leek tot dusver niet al te zwaar
voor ze te zijn geweest. Ondanks het ontroostbare slappe haar op hun hoofden, zaten ze beiden
goed in de juwelen. Boven de sjaals zag ik grote, gouden hoepels in de oren en om de koude,
natte vingers zaten dubbele ringen met stenen. De Siebel-soort.
Boven hen hing een filmscherm van zeker vijf meter lang. Het witte scherm stak als een
lichtbak af tegen de grijze muur van het hotel. Het was een animatie van Han Hoogerbrugge,
een Rotterdamse kunstenaar die, naast een perfect getrimde hangsnor, ook altijd prachtige,
zwarte puntlaarsjes draagt. ‘Kijk nou,’ zei de ene vrouw.
Een paar seconden lang keken ze naar de voortrennende cartoonfiguren. In een klare,
zwarte lijntekening renden Popeye, Betty Boop, Donald Duck en tientallen andere tekenfilmfiguren hysterisch op de plaats. Maaiend met de armen, de ogen opengesperd. Ze haalden elkaar
niet in, botsten niet tegen elkaar op, kwamen nooit aan waar ze zijn moesten. Ze verkeerden
in een permanente vluchtstaat. Dow Jones II heet het werk en ik zag het eerder geprojecteerd
op een muur bij de opening van Hoogerbrugges overzichtstentoonstelling in TENT. De zaal
was destijds gevuld met publiek dat zich tegoed deed aan gratis drank. Daartussen wandelden
performers in badpakken met gigantische konijnenhoofden op. Het filmpje had toen een sfeerverhogend effect. Een ironische achtergrond voor een tableau kunstgedreutel. Hier, verheven
boven de mistroostige stad, was het werk een stuk killer.
Waar ben ik nou helemaal mee bezig? De gedachte drong zich aan me op toen ik naar
Mickeys bezeten bekkie keek. Waarvoor, waarheen en vooral: waarom? Dow Jones II ontnam
me het laatste stukje wilskracht op die krachteloze dag. Ik besloot mijn zoektocht te staken en
rechtsomkeer te maken naar mijn huis met centrale verwarming. Dat het werk niet bij iedereen
dezelfde existentiële crisis voortbracht, bleek toen ik de andere vrouw hoorde grinniken.
‘Wat gezellig, die beessies,’ zei ze opgetogen. Daarna stapten de vriendinnen verder naar
de volgende winkel.
Elfie Tromp is schrijver
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BEELDIGE NIEUWE
BKOR-SITE
Zoeken naar informatie over beelden in Rotterdam is
met de nieuwe site van BKOR een koud kunstje. Op de
nieuwe site, opgetrokken in een fonkelnieuwe huisstijl en vanaf september online, zijn alle kunstwerken te vinden die BKOR
beheert en onderhoudt. Geïnteresseerden kunnen voortaan
zoeken op kunstenaar, titel, jaartal, gebied of soort beeld. Zo
is het erg eenvoudig om meer te weten komen over een werk.
Ook het laatste nieuws over opleveringen en (tijdelijke) verplaatsingen van beelden is op de vernieuwde site te vinden,
net als nieuwe evenementen rondom de BKOR-collectie, zoals
de Z-Files. Studio 75B ontwierp de nieuwe huisstijl en website,
PMS72 bouwde de site.

VAN HET WESTEN

TWEEDE LEVEN VOOR
DE LASTDRAGER
Louis van Roode, Het Gezin (1959), Westblaak 34 © CK

Luigi de Lerma, Zonder Titel (1955), Schiedamse Vest 8 © CK

De grote, bronzen havenarbeider torent weer boven de
Rijnhaven uit. Metroforenzen zien de bronzen havenarbeider met de zware last op zijn rug sinds november weer op
zijn vertrouwde plek staan, op de kop van de Rijnhaven. De
Lastdrager stond daar eerder bovenop De Eersteling. Nadat dat pakhuis gesloopt werd, bracht de eigenaar, de firma
Steinweg, de grote, bronzen sculptuur van Han Rehm naar
het hoofdkantoor in de Waalhaven. In november 2014 schonk
Steinweg een replica van het beeld aan de stad en liet het op
zijn oorspronkelijke plek zetten. Daar onthulde burgemeester Aboutaleb het beeld. Foto © OS

J. A. Engelchor, Zonder Titel (1954), Coolsingel 53 © CK

HET MIRAKEL VAN ROTTERDAM
De wederopbouw gaf Rotterdam wereldwijd
een reputatie van openluchtmuseum voor
opzienbarende, moderne kunst. BKOR en
SIR pleiten voor actie om de bedreigde binnenstadscollectie te bewaren en blijvend te
kunnen bewonderen.

derlandse editie van het bordspel Monopoly, prijkten de
Coolsingel, het Hofplein en de Blaak al in de duurste zone
van het spel, nipt achter de Amsterdamse Kalverstraat,
die driehonderd jaar de tijd had genomen om zijn status
te verzilveren. Deze zone bevindt zich precies tussen het
Centraal Station en de Markthal, die als postmoderne
boekensteunen het vorige iconische Rotterdam als het
ware bijeenhouden.

Dankzij het nieuwe Centraal Station en de Markthal heeft
de marketing van Rotterdam nieuwe impulsen gekregen. In het kielzog van de ongebreidelde bouwlust die
onze stad al sinds 1940 aan de dag legt, volgde altijd de
stadsverfraaiing. Tot op de dag van vandaag. En voor de
Markthal heeft Arno Coenen, met een knipoog naar de
Sixtijnse kapel, een gigantische, digitale plafondschildering gemaakt. ‘Nu hoeven we niet meer uit te leggen wat
Rotterdam is,’ zei een euforische Fred van Beuningen,
voormalig directeur van Rotterdam Partners, in het Algemeen Dagblad. Dat is mooi – in Rotterdam kijken we graag
vooruit. Maar om bezoekers langer in de binnenstad te laten verblijven, één van doelstellingen van het college van
burgemeester en wethouders, kan het geen kwaad een
extra dimensie toe te voegen aan de stad die nu volop in
de belangstelling staat.

VERROMMELING
Daarvoor moet je echter wel goed kijken, want de huidige
staat van de Coolsingel herinnert nog bar weinig aan de
positie die het ooit in het Monopolyspel innam. Verrommeling, sloop en nieuwbouw overwoekeren de relieken
van de wederopbouw. Het bedrijfsleven en comités van
plaatselijke notabelen verfraaiden na de oorlog nieuwe
gebouwen en pleinen en maakten van de binnenstad een
graphic novel, waarin verhalen over verlies, veerkracht en
toekomstoptimisme aan klanten, burgers en bezoekers
werden meegedeeld. Vandaag zijn die verhalen veelal
weggezakt in het moeras van de vergetelheid. Maar als
dwaallichten zijn ze nog steeds sluimerend aanwezig.
Terwijl het beroemde bordspel voor het eerst in de
etalages werd uitgestald, schreef de kunstcriticus van
de Nieuwe Rotterdamsche Courant, Cees Doelman, een
prachtig essay over ‘het mirakel van Rotterdam’. Hij had
zojuist een reis door de Verenigde Staten, Engeland en
Frankrijk voltooid, waar hij tot zijn eigen verbazing werd
onthaald als ambassadeur van de meest progressieve
kunststad ter wereld. In het Guggenheim, het MoMA en
het Baltimore Museum Of Art werd Rotterdam geprezen
vanwege zijn lef ‘eigentijdse sculptuur te midden van het
moderne stadsgewoel’ te realiseren. Met een rode blos op
de wangen keerde Doelman terug naar Rotterdam.

MONOPOLY
Dit jaar herdenken we het feit dat de stad zichzelf 75 jaar
geleden, even heroïsch als de legendarische Baron Von
Münchhausen, aan de eigen haren overeind trok uit de
puinhoop die het bombardement van mei 1940 had veroorzaakt. In dat staaltje van krachtpatserij toonde de stad
niet alleen veerkracht, maar werd ook een prestatie van
formaat geleverd. In 1961, bij het gereedkomen van de Ne-

Treffend vatte hij in zijn essay de bijna terloopse, maar
buitengewone prestatie van de stad samen: ‘Wie had ooit
vermoed dat deze stad een bijzondere internationale reputatie zou verwerven? En toch is die reputatie ontstaan.
Zomaar ineens. In enkele jaren. Misschien is het nog wel
het mooiste van alles, dat we het hier in Rotterdam al heel
gewoon vinden dat al die beelden er staan. En dit treft buitenlanders in het bijzonder – dat het kan en dat iedereen
er content mee is. Het is een mirakel waarover men zich
internationaal en met jaloezie verheugt. In wonderbaarlijk
korte tijd is iedereen er mee vertrouwd geraakt. Waarom?
Omdat deze collectie de ganse tragedie samenvat, herinnert aan de ramp van de oorlogsmisdaad, de vertwijfeling en het woedende protest. In Rotterdam horen we de
schreeuw van afschuw, maar zien we tevens de wil zich
weer op te richten uit het puin.’
DWAALLICHTJES
Doelman had ook kunnen zeggen: ‘Nu hoeven we niet meer
uit te leggen wat Rotterdam is.’ De stad creëerde in luttele jaren een indrukwekkende stadscollectie, die nog altijd
vorm geeft aan het meest bijzondere wederopbouwmuseum van West-Europa. Bovendien is het museum 24 uur
per dag geopend en is de toegang gratis. De argeloze bezoeker die van het Centraal Station naar de Markthal wandelt, kan zich even laven aan deze dwaallichtjes, die hem
op ongedwongen wijze in contact brengen met het mirakel
van Rotterdam, dat wil zeggen, met die tomeloze wil van de
stad zich steeds weer op te richten en te vernieuwen.
ACUTE LEVENSNOOD
Om dat verhaal beter te kunnen vertellen, is een aantal acties wenselijk. Zoals meer wandelingen met gidsen, betere
routebeschrijvingen, maar ook het belichten van beeldbe-

Sloop van het Spinozagebouw (1954), naar een ontwerp van Kraaijvanger, november 2012 © CK

‘Wie had ooit vermoed dat deze stad een bijzondere internationale reputatie
zou verwerven? En toch is die reputatie ontstaan. Zomaar ineens.’
palende ornamenten en sculpturen. Een mooi voorbeeld
is de wijze waarop Bureau Binnenstad de gevelsculptuur
Het Gezin van Louis van Roode op de Westblaak ’s nachts
laat schitteren.
Ook is het een overweging een aantal verdwenen beelden te laten terugkeren, waaronder de eerste wederopbouwmonumenten van Han Richters, al gemaakt in 1940,
terwijl het puin op de Coolsingel nog rookte. Zijn ode aan
de vroegste helden van Rotterdam – de architect en de
steenhouwer – verdween in het geweld van de stadsvernieuwing van de jaren zestig, maar heeft recht op een
nieuwe plek in het stadscentrum. Tenslotte verdient de
grotendeels particuliere collectie ook de morele bescherming van het stadsbestuur en projectontwikkelaars: bijna
wekelijks sneuvelen kunstwerken door sloop en nieuwbouw. Zo werden de fenomenale Vogels van Jan Bezemer
op de Coolsingel onlangs door de sloopkogel getroffen.
Veel meer unieke kunstwerken stevenen op hun ondergang af. Denk aan een twintigtal kunstwerken in het oude
Dijkzigt Ziekenhuis. Ook de zwaar gehavende sculptuur
van Naum Gabo voor de Bijenkorf (wereldwijd beschouwd
als één van de meest bijzondere werken in de openbare
ruimte) verkeert in acute levensnood. Deze bedreigde binnenstadscollectie stelt slechts een tweevoudige eis: bestaansrecht en erkenning.

POSTKATHEDRAAL
Lichtpuntjes zijn er gelukkig ook. Voorbeeldig in dit verband was de restauratie en herontwikkeling van het Stationspostkantoor door Claus en Kaan Architecten in 2010.
Veel aandacht ging daarbij uit naar de restauratie van zo’n
dertig monumentale kunstwerken, waaronder de westelijke
gevel-ingreep van Louis van Roode, die het postkantoor in
1960 de bijnaam ‘postkathedraal’ bezorgde. Dankzij bemiddeling van BKOR werd bovendien de ooit verwijderde entreesculptuur Phoenix van Kees Timmer, een feniks die uit
zijn eigen as verrijst – hét symbool van Rotterdam – weer
aan de ingang toegevoegd. Even voorbeeldig is de door
projectontwikkelaar Amvest gefinancierde restauratie van
de kleurrijke gevelschildering van Louis van Roode in de
entreehal van de OLVEH-flat aan de Lijnbaan. Het mirakel
van Rotterdam is nog niet verdwenen.
Er wordt een wandelroute en app ontwikkeld, die u langs de meest bijzondere wederopbouwkunst van Rotterdam leidt. De route is af te halen bij Rotterdam.Info. Via www.rotterdamroutes.nl zijn diverse wandelroutes en apps te downloaden. Tevens is er de wandeltocht Coolsingel
als Monument (iedere laatste zondag van de maand en op aanvraag).

NIEUW LICHT OP
WEDEROPBOUW

Verlies en veerkracht, dat verhaal vertellen de kunstwerken uit de tijd van de wederopbouw als geen ander.
Tijd om daar nieuw licht op te laten schijnen. Rotterdam
moest zich 75 jaar geleden na het bombardement opnieuw
uitvinden. De kunstwerken uit de tijd van de wederopbouw
vertellen dit unieke verhaal van verlies en veerkracht aan
bezoekers van het stadscentrum. Daarom vatte BKOR het
plan op om een aantal van die werken opnieuw te belichten.
Ook De Phoenix van Hans Ittman (1966) kreeg een nieuw
belichtingsplan. Deze sculptuur herrees in 2013 op zijn
nieuwe plek, voor het gebouw De Herder in het Lloydkwartier. Sinds december 2014 creëren twee lichtspots onderaan
de sokkel een geraffineerd avondbeeld. Foto © MD
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WILLEM OOREBEEK

De Hoogvlieters keken
ernaar, praatten erover
en sloten het kunstwerk
in hun hart. Het werd
een soort van familie.

ROTTERDAMMER VAN FORMAAT
Op dinsdag 23 september 2014 plaatste burgemeester Aboutaleb de laatste dot van het monumentale kunstwerk van Willem Oorebeek op de
gevel van het Bilderberg Hotel. The Individual
Parallel - Bilderberg Utopia is een prachtige aanvulling op de collectie van SIR en brengt bovendien een bijzondere (dis)balans op dit plein, een
kruispunt van hoofdwegen.

Familie
GASTCOLUMN

Adriaan Visser
In Hoogvliet, op de hoek van de Venkelweg en de Aveling, staat ‘de miereneter’ van Alexander
Calder. Het kunstwerk van plaatstaal werd in 1965 geplaatst. Wat de Hoogvlieters er destijds van
vonden, weet ik eigenlijk niet. Ongetwijfeld waren er bewoners die enthousiast waren over de monumentale sculptuur en bewoners die het niet mooi vonden. Te hard en te koud. Dat de Amerikaan
Calder een gerenommeerde kunstenaar was, zullen zij voor kennisgeving aangenomen hebben.
Maar de bewoners liepen er dagelijks langs, de kinderen speelden eromheen. In ieder seizoen en op ieder tijdstip van de dag zag ‘de miereneter’ er anders uit. De Hoogvlieters keken er
naar, praatten erover en sloten het kunstwerk in hun hart. Het werd een soort van familie. En
voor familie kom je op, of de band nu warmbloedig is of bij tijd en wijle op je zenuwen werkt. En
voor ‘de miereneter’ opkomen hebben ze gedaan, in Hoogvliet.
Hun kunstwerk bleek een museumlieveling te zijn. Nadat het in 2001 uitgeleend was voor de
tentoonstelling Carnaval des Animeaux in Den Haag, wilde Wim Pijbes, destijds directeur van de
Kunsthal, het beeld na terugkeer in de voortuin van de Kunsthal hebben. De omliggende musea
vonden dat wel een goed idee. SIR dacht ook nog even aan de Parklaan.
Na luid protest keerde ‘de miereneter’ terug in Hoogvliet. Hoe dat precies gegaan is, is moeilijk te achterhalen. Maar ik kan mij zo voorstellen dat de bewoners niet onder de indruk waren
van die museumdirecteurendroom. ‘De miereneter’ hoorde in Hoogvliet. Punt uit.
Daarmee is het verhaal nog niet afgelopen. In 2013 werd het beeld door SIR uitgeleend voor
een grote Calder-tentoonstelling in Düsseldorf en pal daarna aan een tentoonstelling in de tuinen
van het Rijksmuseum in Amsterdam. Inmiddels wijzer geworden, wilden de Hoogvlieters de garantie van SIR dat het beeld zou terugkeren naar zijn vaste plek. Later werd nog geopperd om het
beeld op het stationsplein voor het nieuwe Rotterdam Centraal neer te zetten, maar ook dat idee
is inmiddels van de baan. De huidige SIR is van mening dat ‘de miereneter’ bij Hoogvliet hoort.
Maar je moet als bewoners wel alert blijven, natuurlijk….
Die houding van de bewoners van Hoogvliet ten aanzien van hun miereneter is heel herkenbaar. Het beeld is er gewoon, het hoort erbij. Misschien kijk je er niet elke dag naar, maar
als het er niet meer staat, ervaar je een gevoel van leegte. Zo keek ook ik lange tijd tegen de
kunstwerken aan die ik in de stad tegenkwam. Ze staan er, volkomen vanzelfsprekend. Pas toen
ik wethouder werd van deze stad, met kunst en cultuur in mijn portefeuille, realiseerde ik mij wat
een bijzondere en waardevolle beeldencollectie de stad in huis heeft. Eentje die niet voor niets
zeer in de belangstelling staat van museumdirecteuren, nationaal en internationaal.
Maar het meest bijzondere vind ik nog wel hoe de Rotterdammers de beelden in hun hart
sluiten. Niet dat ze er per se van houden. Want net zoals met familie van vlees en bloed heb je ook
neefjes en tantes die het bloed onder je nagels vandaan halen. Maar het blijft familie. En daarover
raak je nooit uitgepraat.
Adriaan Visser is wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport in Rotterdam. Foto © AH

Het oeuvre van Willem Oorebeek is in hoge mate gebaseerd op het spanningsveld tussen het individu en het publieke domein. Met dit monumentale werk in de publieke
ruimte wordt de intentie van Oorebeek fysiek voelbaar.
The Individual Parallel - Bilderberg Utopia gedraagt zich
grillig op deze plek, wat op een onverwachte manier de
betekenis van ‘een Oorebeek’ doet voelen. De omgeving,
het licht, het weer, het verkeer, moment van de dag, bepalen het effect van het werk en vice versa. In de winter, als
de bomen kaal zijn en er sneeuw op straat ligt, schittert
het werk je van grote afstand tegemoet. Bij grijs weer is
het een kaal werk dat niet meegeeft. Met regen wordt het
een decoratief patroon. Bij een goede zonsondergang lijkt
iedere dot voor zichzelf te spreken en springt er soms één
dot naar voren.
Raadsels in een glashelder kunstwerk dat aan dit kruispunt actualiteit, monumentaliteit en schoonheid geeft.
‘Een meer dan aanwezige leegte,’ om met de cryptische
maar rake taal van Oorebeek te spreken.

PARTY LIKE
IT’S 1989

Rotterdams erfgoed 1989 staat
weer te flonkeren op de Hillekopflat in Rotterdam-Zuid.
Drie jaar lag het jaartal plat en
nu is het hersteld. Het is aan kunstenaar John Körmelings dwarse
denken, het belang van zijn oeuvre en de hardnekkigheid van SIR
te danken dat 1989 toch weer flonkert op de Hillekopflat in Rotterdam-Zuid. Het eerste kunstwerk
in de publieke ruimte van Körmelings hand behoort inmiddels tot

het Rotterdams erfgoed. Februari 2015 werd het werk in ere hersteld en dat werd gevierd met een
Z-Files in LantarenVenster. 1989
is het bouwjaar van de Hillekopflat, ontworpen door Mecanoo.
John Körmeling, van origine architect, markeerde dit met groen
knipperend Las Vegas-licht op het
dak van de flat. Sinds dit jaartal is
de omgeving volgezet met hoge
gebouwen. Foto © JL

‘Waar eindigt het kunstwerk
en begint de marketing?’
WIE BEPAALT?
Het kunstwerk en de weg ernaartoe tonen hoe publiek
en privaat kunnen samenwerken bij het tot stand brengen van een beeldbepalend kunstwerk van een belangrijke kunstenaar en denker. Dat is vaak een uitdaging,
want: wie bepaalt? Doet de kunstenaar water bij de wijn?
Waar eindigt het kunstwerk en begint de marketing? En
als een werk van SIR ‘vastgeschroefd’ wordt op een hotel, wordt het hotel dan eigenaaar? The Individual Parallel
vormt een interessante casus: hoe de belangen van onder
meer kunstenaar, vastgoedeigenaar, kunstinstelling, hotelexploitant, gemeente, financiers en publiek overbrugd en
samengebracht zijn.
ROTTERDAMMERS VAN FORMAAT
Met het programma Rotterdammers van formaat richt SIR
zich, sinds dit kunstwerk samen met BKOR, op het ontwikkelen van tijdelijke en permanente werken van kunstenaars die in Rotterdam diep geworteld zijn en streeft het
na hen een plek te geven in het straatbeeld. Het programma stelt de stad en haar bewoners in staat hun internationaal befaamde kunstenaars beter te leren kennen en op
een optimale plek in de stad te zien. Binnen dit programma
ontwikkelde SIR eerder al onder meer de film en de winkel
Commission van Erik van Lieshout en kwam de sculptuur
Cascade van Joep van Lieshout tot stand.

MEER WETEN?
SIR doet er alles aan om de verhalen over de kunstwerken uit de collectie met zoveel mogelijk mensen te delen
en onderzoek te doen naar een mogelijke rol van kunst
en kunstenaars voor de stad. Door middel van rondleidingen, lezingen, het Z-Files programma, door nieuwtjes
te delen via social media, maar vooral via de website
www.sculptureinternationalrotterdam.nl die een overzicht biedt van alle beelden uit de collectie, aangevuld
met essays, filmpjes en ander archiefmateriaal.
Willem Oorebeek, The Individual Parallel – Bilderberg Utopia (2014), Rochussenstraat / Westersingel © JL
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John Körmeling, 1989 (1991), Hillelaan © JL
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VASTGEBAKKEN AAN DE

Was het tijdens de wederopbouw heel gewoon om de voorgevel ornamenteus in het zonnetje te zetten, later raakte
dit type ‘vastgebakken’ kunst uit de mode. Tot nu.

VOORGEVEL

Het genre werd gedomineerd door mozaïeken, graffito’s, staal- en betonreliëfs, glasappliqués, gekleurd glas in beton en wandschilderingen.
Omdat deze kunstwerken besteld werden via de architect, werden ze
bijna zonder uitzondering in of tegen gevels geplaatst, en dan het liefst
rondom de entree.

‘In 1968 waren Rotterdamse
kunstenaars klaar met de dominantie
van de gevel. Ze vonden dat hun
kunst te zeer zat vastgeklonken
aan een gebouw.’
KLAROENGESCHAL
Geleidelijk echter maakten de kunstwerken zich losser van de handel
en de wederopbouw. Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig mocht
de kunst zich steeds vrijer uiten. Kunstenaars maakten nu ook autonome werken, al was dat wel binnen het keurslijf van de gevel of de entree.
Een imposante reeks van autonome entreebeelden begon op te doemen in de stad. Denk aan de grote, roestvrijstalen plastiek van Kees
Timmer bij de entree van het Stationspostkantoor, toepasselijk Phoenix geheten, waarin de kunstenaar de wederopstanding van Rotterdam
met klaroengeschal meedeelt. Een meester van entreekunst was ook
de Amsterdamse kunstenaar André Volten. Hij ontwierp zeven plastieken voor Rotterdam. Fascinerend is zijn blinkende plastiek boven de
entree van de brandweerkazerne aan de Baan. Of het al even prachtige
entreereliëf bij gebouw Katshoek, waar nu het architectenbureau OMA
van Rem Koolhaas is gevestigd.
Joep van Lieshout ontwierp de nieuwe entree van WORM aan de Boomgaardsstraat (2011).
Een groot deel van de monumentale gevel werd uitgezaagd. Het verwijderde deel kwam twee
meter naar voren, zodat een nieuwe ingang ontstond.

‘Zelfs het Nakie van Blakie symboliseerde
welvaart, niet voor niets de officiële titel
van de volupteuze geveldame.’

LOSKOPPELEN
In 1968 waren Rotterdamse kunstenaars klaar met de dominantie van
de gevel en de entree. Ze vonden dat hun kunst te zeer zat vastgeklonken aan een gebouw. Hoe konden hun werken bijdragen aan de
leefbaarheid in de stad als ze het gebouw niet konden verlaten?
De Rotterdamse kunstenaars braken de percentageregeling open,
voerden actie tegen de overheersing van de architect en slaagden
erin kunst steeds verder los te koppelen van het gebouw. Sculpturen
en plastieken verschenen vaker op straat, in parken, op pleinen of op
bedrijfsterreinen. Zo kon iedereen, niet alleen de gebruikers van een
gebouw, voortaan genieten van kunst op straat. Het entreebeeld was
verleden tijd geworden.
Amper veertig jaar na deze gevelrevolte lijkt sprake van een entreekunstcomeback. De reden is enerzijds nogal basaal. Integreer een
kunstwerk in een gebouw en zo is in één klap niet de gemeente, maar
de instelling of het bedrijf verantwoordelijk voor de toestand waarin het
kunstwerk verkeert. Minder kosten voor onderhoud en beheer voor de
gemeente dus. Anderzijds willen veel instellingen zelf weer wat moois
voor hun entree. Vooral culturele instellingen lijken beeldende kunst als
binnenkomer opnieuw te hebben ontdekt.

Toen Onno Poiesz in 2009 zijn De Schaduw voor de entree van het museum onder de Pieter
de Hoochbrug plaatste, heette het nog het OorlogsVerzetsMuseum. Nu is het omgedoopt tot
Museum Rotterdam ’40-’45 NU. Ontwerpers Dirk Rutten en Minke Themans maakten niet
alleen een ingenieus lichtplan rondom de sculptuur van een Duitse bommenwerper, maar
transformeerden de entree in een driedimensionaal fotoalbum. © MD

De oorspronkelijke staat van het entreereliëf van André Volten bij gebouw Katshoek aan de Heer Bokelweg 155 in 1968. Tijdens het opknappen
van de entree is het kunstwerk helaas meegeschilderd, waardoor het reliëf nagenoeg onzichtbaar is geworden. © TB

NACHTZICHT OP
WITTE DE WITH

De enorme bouwdrift die in Rotterdam na de bevrijding losbarstte,
bracht een fraaie bijkomstigheid met zich mee: die van de entreekunst.
Geholpen door de zogenaamde percentageregeling, waarin vastgelegd werd dat in alle gebouwen van de Rijksgebouwendienst kunst te
zien moest zijn, raakten honderden kunstenaars in het land betrokken
bij de wederopbouw.

De kunstwerken fungeerden als stenen logo, dat het karakter van het
bedrijf of de instelling moest uitdrukken. Ze stonden symbool voor
de wederopbouw, gemeenschap, handel en welvaart. Kijk maar eens
naar de beelduitingen rondom de entrees van de bankgebouwen op
de Blaak en de Coolsingel. Zelfs het Nakie van Blakie symboliseerde
welvaart. Het is niet voor niets de officiële titel van deze voluptueuze
dame in brons.

Het titelloze glas-in-betonreliëf, vervaardigd in 1970 naar ontwerp van Karel Appel, is als een fries boven de ingang van het Hofpleintheater gesitueerd. Het informele werk is sterk in contrast met de zakelijke bouwstijl van het grootschalige
scholencomplex. Sinds 2013 komt de Karel Appel extra goed tot zijn recht in het nieuwe waterplein ontworpen door de Urbanisten. © AH
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De entree van het nieuwe filmtheater LantarenVenster kreeg het kunstwerk Light Gig (2013)
van Giny Vos. Ze koos voor een ode aan de begindagen van de filmkunst. Oplichtende en
uitdovende lichtjes tonen gestalten van galopperende paarden, die soms versnellen, dan weer
vertragen. Soms zijn de paarden als fragmenten zichtbaar, soms doemen ze in vol ornaat
op. De eromheen opflikkerende lichtstreepjes en vlekken herinneren aan krasjes in oude
filmbeelden. © AH

Kunstenaar Thijs Kelder vereeuwigde de roemruchte geschiedenis van de Witte de
Withstraat in plexiglas. Een geschiedenis van hoeren, drugs en
nachtbrakers en een heden vol
kunst en cafés, vastgelegd in een
kunstwerk van veertig vierkante meter, dat is Night Vision van
Thijs Kelder (Studio Ruwedata).
Het werk hangt aan de gevel van
WORM en is daar sinds de onthulling in de nacht van 21 op 22
februari 2015 te bewonderen. De
gelaagde collage van plexiglas vol
typografische kreten en flarden
van neonreclame refereert aan de
roerige tijden van toen en het georganiseerde en commerciële nu.
Night Vision werd deels gefinancierd en ontwikkeld via crowdfunding-platform voordekunst.
Gevers doneerden niet alleen een
bedrag, maar ook kreten, woorden
en slogans. Een selectie daarvan,
waaronder ‘Spooky’ (naar de roemruchte broodjeszaak), ‘Happy
Endings’, ‘Detroit aan de Maas’,
‘Hakkuh’ en ‘Backstreet Records’
(de memorabele platenzaak die in
deze buurt was gevestigd) werden in het kunstwerk verwerkt.

MEER WETEN?
Samen met bewoners, bedrijven en instellingen initieert BKOR kunstwerken in
de stad: van Ommoord tot
Hoek van Holland, van Hillegersberg tot Pernis. Daarmee maken we de stad een
beetje mooier en bieden we
Rotterdamse kunstenaars de
kans hun werk op straat aan
zoveel mogelijk mensen te laten zien. Rotterdam telt zo’n
achthonderd kunstwerken,
die samen het verhaal van de
stad vertellen: Wat betekende
de slavernij voor Rotterdam?
Waarom kozen de jongeren
van het skatepark voor een
Transformer als mascotte?
Wie was de Reus van Rotterdam? Wat deed dat vogelnest
aan de Weenatoren? Waarom
was Coen Moulijn zo belangrijk? Ga naar www.bkor.nl
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Hendrick de Keyser, Erasmus (1622), Grotekerkplein 2015 © RD

Museum Boijmans Van Beuningen 1940

J.H. Baas, Speculaasjes (1957), op het perron van het nieuwe Centraal Station sinds 2014 © MD

‘In Rotterdam zijn veel beelden nogal mobiel.
Zelfs een standbeeld blijkt hier niet altijd standvastig te zijn!’
(Bron: Standbeelden, monumenten en sculpturen in Rotterdam, G.W.J. Nieuwenhuis – Verveen, 1972)

Centraal Station jaren ‘90 © TB

In opslag tijdens verbouwing Centraal Station © OS

Grotekerkplein 1996 © Leunis Verlinde (GAR)

OP DE LOOP
In Rotterdam gaan kunstwerken regelmatig
aan de wandel. Waar is die ene, bijzondere
sculptuur gebleven? En waar komt dat kunstwerk ineens vandaan?

Centraal Station jaren ‘60

Hollandsche Bank-Unie (Erasmushuis) 1945-1964
© Uitgeverij Voet, J.F.H. Roovers

SPOREN VAN SPECULAAS
Kent u de Speculaasjes? Zo heten de stenen figuren die
op spoor 1 en spoor 15 van Rotterdam Centraal prijken niet
echt. De Rotterdammers, dol op bijnamen, zijn ze zo gaan
noemen. De sculpturen stonden aan de voorzijde van het
oude Rotterdam Centraal en kregen in het nieuwe station

een ereplaats boven de in- en uitgang van de fietstunnel.
Wie goed kijkt, ontdekt meer speculaassporen in het station. Op de betonnen gevel in de hal zijn motieven van speculaasjes verwerkt. Vanaf het dak van het Groothandelsgebouw is te zien dat op de sporenoverkapping duizenden
zonnecellen in een bekend patroon – juist, speculaasvormig – zijn aangebracht.

ZWERVER ERASMUS
Oude bomen verplant men niet, luidt het gezegde. Toch
is dat precies wat met het oudste bronzen beeld van ons
land, dat van Desiderius Erasmus van beeldhouwer Hen-

drick de Keyser, is gebeurd. Sterker nog, het is het vaakst
verhuisde beeld van allemaal. Ongeschonden kwam het
uit het bombardement van mei 1940. Erasmus werd van
zijn sokkel gehaald en onopvallend naar het Museum Boijmans Van Beuningen gebracht. Tijdens de oorlog lag hij
daar op de binnenplaats, verborgen onder betonplaten en
zandzakken. Na vele omzwervingen door de stad kreeg de
beeltenis van Erasmus in 1964 een plaats voor de Laurenskerk. Daar staat het op een kopie van de sokkel uit 1677.
De oude sokkel is op 23 februari 1965 naar het Erasmiaans
Gymnasium vervoerd. In 1996 werd het Erasmusbeeld door
onbekenden omver getrokken. Een restauratie volgde en in
1998 werd de humanist opnieuw op zijn sokkel gehesen.
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KUNSTVERHEFFING
DE SOKKELS VAN ZULIANI

Hans van Bentem, Monument voor de Gastarbeider (2013),
Afrikaanderplein © MD

Menig Rotterdams kunstwerk komt uit de werkplaats van Zuliani in Zoetermeer. Vader Luigi (84),
zoon Luigi (60) en kleinzoons Stefano en Romano
zijn experts in terrazzo, sierbeton en mozaïek.
De werkplaats van de Zuliani’s is een museum. In de grote,
stoffige loods staan overal kunstwerken in wording of in gemankeerde toestand. Half af, gehavend, onder het gruis, in
de steigers of nog onherkenbaar als nieuw werk. Daartussen materialen en gereedschappen. Gips, mozaïektegels in
alle kleuren en formaten, cementmolens, schuurmachines,
mallen, emmers met verf.
Het lawaai is oorverdovend. Kleinzoon Stefano is in de weer
met een schuurmachine, maar stopt daarmee als hij in zijn
ooghoek ziet dat er bezoek is. ‘Opa komt zo bij u.’ Achterin
de werkplaats staat een oude man op van zijn werktafel.
Klein van stuk, bedekt met stof. Zowel zijn kleding als zijn
gelaat zijn oud, maar zijn ogen sprankelen als die van een
jonge jongen. ‘Ik vind het werk nog veel te leuk,’ antwoordt
hij op de vraag waarom hij met zijn 84 jaar nog zélf in de
werkplaats staat. ‘Ik ben er zeventig jaar geleden mee begonnen als hobby en zo voelt het nog steeds.’

Werkplaats Zuliani met op de achtergrond een onderdeel van een werk in wording van Anne Wenzel voor de rechtbank in Zwolle, in opdracht van de Rijksgebouwendienst.

Hij wijst om zich heen. ‘Kijk, dat wordt een fontein voor de
gemeente Zwolle. Dat daar is een mozaïekvloer voor een
winkelpassage in Amsterdam en dat is een serie bustes die
ik nog op de kunstacademie gemaakt heb.’ Dan loopt hij
naar buiten, waar een gedemonteerde versie van het Marten Toonder monument staat, dat tijdens de werkzaamheden aan de Rotterdamse Binnenrotte een poosje bij Zuliani
logeert. Het is slechts één uit een groot aantal Rotterdamse
werken dat door de Zuliani’s vervaardigd is of waarvoor de
familie de sokkel fabriceerde. Zoals Guard (beter bekend
als Transformer) van Hans van Bentem op de Westblaak.
Het Monument voor de Gastarbeider op het Afrikaanderplein, ook van Hans van Bentem. Het Holland Pop Monument van John Blaak in het Kralingse Bos. Ook het Louis
Davids Monument dat binnenkort op het Raamplein terug
komt, kreeg een sokkel van terrazzo, gemaakt bij Zuliani.
Ook al hebben vader en zoon Zuliani sinds de oprichting
van hun bedrijf, dertig jaar geleden, zo’n 2500 kunstwerken
(veertig per jaar!) opgeleverd, ze herinneren zich elk werk tot
in detail. De jonge Luigi, inmiddels ook aangeschoven, probeert het uit te leggen: ‘Je hebt er bloed, zweet en tranen in
zitten. Als we door Rotterdam rijden en we zien dat ons werk
er na twintig jaar nog even netjes bij staat, zijn we trots.’

Vader Luigi Zuliani op de werkplaats © Luuk Bode

PERFECT GESCHUURD
De crisis hakte er bij Zuliani flink in. Zoon Luigi: ‘Kunstwerken hadden geen prioriteit meer voor de gemeentes. Nog
steeds zijn we vooral bezig met het redden en onderhouden van bestaande werken. Wat opvalt, is dat Rotterdam
het meest betrokken is bij zijn beelden. Het is te waarderen
dat de gemeente na twaalf jaar zegt: dat Marten Toonder
monument gaan we opknappen.’
In principe doet Zuliani wat de kunstenaar van hen vraagt.
‘Maar we geven wel advies,’ zegt zoon Luigi. ‘Vaak komt
een kunstenaar hier binnen met een 3D-print in schuim. Wij
maken vervolgens een mal op maat, storten daar de terrazzo in en schuren het werk op tot het perfect is. Pas tijdens
het maakproces komen er ontwerpfouten aan het licht.’
Vader Luigi wijst naar het Marten Toonder monument, dat
in stukken op het terrein staat (zie kader). ‘Dat was geen
makkelijk werk om uit te voeren, omdat er meerdere kunstenaars bij betrokken waren met ieder een eigen werkwijze. Aan de zuil alleen al boetseerden vier verschillende personen. Aan ons de taak om het geheel in elkaar te passen.’
Ze hebben er plezier in, de Zuliani’s, vooral wanneer ook
de kunstenaar in kwestie hun werk weet te waarderen. Vader Luigi: ‘Iedere kunstenaar is daar anders in, maar CarlHenning Pettersen van de Cobra-groep heeft eens gezegd:
“Zonder jullie zijn wij kunstenaars helemaal niks!”’

‘Als we zien dat ons werk er na
twintig jaar nog even netjes bij staat
in Rotterdam zijn we trots.’
ACHT KLEUREN
Een goede sokkel tilt een kunstwerk letterlijk omhoog.
‘Maar,’ waarschuwt zoon Luigi, ‘een sokkel mag nooit de
aandacht afleiden van het beeld!’ Soms zijn er echter uitzonderingen. ‘Monument voor de Gastarbeider in Rotterdam is er één van. Het staat op een zeer bijzondere zuil, die
uit wel acht kleuren terrazzo bestaat. Dat betekende voor
ons: acht verschillende mallen maken, acht kleuren instorten, ze samenvoegen en héél secuur schuren om de zuil
perfect rond te krijgen. Een moeilijke klus, maar wel één die
veel voldoening gaf toen het lukte.’
Mislukt er weleens wat? ‘Ja. Maar als het niet puntgaaf is,
gaat het hier niet de deur uit.’

John Blaak, Holland Pop Monument (2013), Plaszoom © MD

MONUMENT
VOOR
MARTEN

De Artoonisten, Hommage Marten Toonder (2002) op de werkplaats

Hij is weg, maar niet voor lang. Begin 2016 keert het
Marten Toonder monument terug naar de plek waar het
hoort. De bouw van een nieuwe fietsenstalling was debet
aan de verdwijning van het beeld Hommage Marten Toonder
(2002) van de Artoonisten in februari 2015. Het beeld, dat
tussen de Markthal en Station Blaak thuis hoort, is ruim zes
meter hoog en bestaat uit een barokke bank, waarop vier bekende figuren uit de Toonderstrips tronen. Begin 2016 zijn
die figuren weer terug, is de verwachting.
Het gelegenheidscollectief De Artoonisten bestond uit de
vier Rotterdamse kunstenaars Hans van Bentem, Luuk
Bode, D.J. Chantelle en Pepijn van den Nieuwendijk. Zij kondigden in 2001 bij Showroom MAMA een nieuwe stroming
aan: het Artoonisme, dat beelden ontleende aan massamedia, verpakkingen, reclame en cartoons. Daaraan voegden
ze fantastische elementen toe uit de science fiction of (hedendaagse) mythologie.
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AANSLAG OP HISTORIE
De glimmende blob-sculpturen, die ik in 2003 aantrof,
hebben een nog veel spectaculairder tegenhanger gevonden in het Galaxy Soho Shopping Centre van Zaha Hadid
Architects. Stadsmarketing tot de hoogste macht.
Midden in het centrum van Beijing is twee jaar geleden een
370.000 vierkante meter groot, wit glimmend, futuristisch
winkel-, kantoor- en entertainmentcomplex geopend. Het
Royal Institute of British Architects honoreerde het met
een internationale architectuurprijs, maar het Beijing Cultural Heritage Centre noemde het ‘een nieuwe aanslag op
het unieke, historische, stedelijke landschap van Beijing’.
De Britse krant The Guardian publiceerde foto’s waarop de
enorme tegenstelling tussen de lage, historische panden
van de hutongs in Beijing en de gestapelde, witte, reusachtige ufo-schijven van Zaha Hadids winkelcentrum onmiskenbaar te zien is.

Zaha Hadid, Galaxy Soho Shopping Centre (2012), © Zaha Hadid Architects

BEIJING
Maker onbekend, titel onbekend (foto genomen in 2003), Beijing

Ma Yongfeng, Bernard Controls project (2014), Beijing © Ma Yong Feng

Ai Weiwei, Fuck (jaartal onbekend), Beijing, © Ai Weiwei
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Nieuwsgierig kijken SIR en BKOR naar kunst in
de openbare ruimte van andere steden. Ingrid
Commandeur beziet Beijing door de ogen van de
publieke kunst die er te vinden is. Is de huidige
generatie kunstenaars in staat hun beruchte collega’s uit de jaren negentig op te volgen? Of laten
zij het geld voor zich spreken?

Het is 2003 en ik ben op bezoek in Beijing. Uit het niets
doemen op een groenstrook vlakbij het centrum stalen,
glimmende blobs op. Ze doen me denken aan de blobstructuren van de Duitse kunstenaar Thomas Rentmeister, hoewel ze hier in China overkomen als Fremdkörper.
Hier en daar tref ik tijdens dat bezoek nog een enkel ander kunstwerk in de openbare ruimte aan. In het 798 Art
District staat een felrode sculptuur van een gekooide dinosaurus van de Chinese kunstenaar Sui Jianguo, uit zijn
beroemde serie Red Dinosaurs.
Tijdens een bezoek aan de bekende Chinese kunstenaar
Ai Weiwei valt mijn oog op een derde werk. In zijn tuin
stond met sierlijke neonletters het woord Fuck op de stenen omheining te lezen.

‘De greep van de staat en het
kapitaal op de openbare ruimte
in de stad is alleen maar
groter geworden.’
STILLE AANKLACHT
Van die drie opvallende werken was het eerste nog het
meest zichtbaar, maar ook het meest neutraal in zijn verschijning: mooi, glimmend, futuristisch uitziend design. Het
straalt een modern, ontwikkeld Beijing uit, en daarmee kun
je het typische marketingkunst noemen.
De rode dinosaurus van Sui Jianguo is inhoudelijk gelaagder. Jianguo maakte een vergroting van een speelgoeddinosaurus. Deze speelgoeddieren worden na hun productie
in het zuiden van China naar heel Zuidoost-Azië geëxpor-

teerd. Het werk is te lezen als een stille aanklacht tegen de
groeiende internationale kapitaalstromen in China en hun
invloed op regionale en nationale tradities en economieën.
Wie dit verhaal niet kent, kan er ook een indrukwekkend,
maar niettemin vrij onschuldig designobject in herkennen.
De binnentuin van Ai Weiwei, de locatie van het derde
werk, is privaat terrein in Caochangdi. Het is ondenkbaar
dat dat in een publiek toegankelijke ruimte in Beijing staat.
De neonletters verwijzen naar de controversiële tentoonstelling Fuck Off, die in 2000 georganiseerd werd door Ai
Weiwei en curator Feng Boyi, als kritische tegenhanger
van de derde Shanghai Biënnale.
Veel kunstenaars uit die tentoonstelling, zoals Song Dong,
Zhang Dali en Zhang Huan, maakten in de jaren negentig
performatief werk met Beijing als podium. De performances waren een manier om het publiek – grotendeels onbekend met kunst – heel direct te bereiken. Tegelijkertijd was
het een inhoudelijke reactie op de snelle transformatie van
de stad en het gebrek aan mogelijkheden voor kunstenaars om tentoon te stellen. De kunstenaars en curatoren
die betrokken waren bij Fuck Off wilden daarnaast met
nadruk niet voor de regering of het Westen werken, maar
onafhankelijk zijn.
TOERISTENTREKKER
Het beeld van de publieke kunst in Beijing was destijds
behoorlijk versplinterd. Officiële, van staatswege goedgekeurde openbare kunst stond naast verhuld engagement
in de semi-openbare ruimte. Expliciet kritisch engagement
was verscholen in een publiek-privaat domein.
Anno 2015 is daaraan niet veel veranderd. De greep van
de staat en het kapitaal op de openbare ruimte in de stad
is zelfs alleen maar groter geworden. De officieel gesanctioneerde plek voor openbare kunst is inmiddels het Beijing International Sculpture Park, ruim 150 hectare groot,
in het oosten van het stadsdeel Shijingshan. Industrie en
recreatie gaan hier hand in hand. De staatspers noemt
het park een ‘internationale sculptuurcollectie’, maar het
park moet vooral toeristen trekken. Op dit moment wordt
ondergronds het megalomane Beijing International Sculpture Garden Cultural and Entertaintment Center gebouwd,
waar cultureel entertainment, leisure en business in elkaar
over zullen vloeien.

VOORUITGANGSIDEAAL
Bestaat er eigenlijk nog wel een soort tegencultuur van
kunst in de openbare ruimte in Beijing? Een kunstenaar als
Ai Weiwei heeft social media tot zijn platform gemaakt en
is de laatste jaren uitgegroeid tot een van China’s meest
activistische kunstenaars. Toch ontwierp hij in 2008 samen
met Herzog en De Meuron het Olympisch Stadion – bij uitstek symbool van het vooruitgangsideaal van het nieuwe,
kapitalistische China. Al distantieerde hij zich er later volledig van, het Olympisch Stadion markeert de uiterst dunne
scheidslijn tussen kunst, politiek en kapitaal.
De Chinese kunstenaar Xu Zhen, die in 2000 als jonge
tegendraadse kunstenaar nog deelnam in Weiwei’s Fuck
Off-tentoonstelling, is nu terug te vinden met een publieke
sculptuur in het 798 Art District van Beijing. Xu Zhen produceerde het werk in ‘een unieke samenwerking tussen
het exclusieve horlogemerk Hublot’. Naar eigen zeggen
tart de tot internationale ster uitgegroeide kunstenaar met
zijn MadeIn Company ‘de conventies van creatieve productie en auteurschap’. Hij laat zich hier toch lenen voor een
onvervalst staaltje branding. En dat past prima binnen de
onduidelijke scheidslijnen tussen fake en real, historisch en
hedendaags, en avant-garde en mainstream, die de creatieve sector in Beijing beheerst.
Gelukkig is in het oude stadscentrum van Beijing ook de onafhankelijke, alternatieve kunstruimte Arrow Factory te vinden. Een kleine, oude groentewinkel is omgetoverd tot etalage voor site-specific installaties en projecten, die 24 uur
per dag te zien zijn. De curatoren van Arrow Factory vinden
het bedenkelijk dat de hedendaagse kunst uit het centrum
van de stad verdwijnt, naar de functionele, met het zakenleven geïntegreerde kunstdistricten in de buitenwijken. Met
Arrow Factory proberen ze hieraan een tegenstem te geven.
STRAATKUNST
Een andere kunstenaar die de straat en de openbare ruimte als platform voor zijn kunst gebruikt is Ma Yongfeng.
Hij richtte in 2009 samen met andere kunstenaars Forget
Art op. Yongfeng benadrukt het tijdelijke, kleine, terloopse karakter van hun projecten; jonge kunstenaars kiezen
volgens hem opnieuw voor de straat als alternatief voor
de commerciële context van hedendaagse kunst. Hun
engagement is fluïde: citeren, kopiëren en toe-eigenen is
vanzelfsprekend. De groep heeft geen sterke ideologische
basis of vaste samenstelling. Deelname kan, geheel in lijn
met de naam Forget Art, een momentopname zijn.
Yongfeng bracht op muren in Caochangdi met graffiti in
stencil-letters zinnen aan als Sensibility is under control,
Action is thinking en No compromise. Zinsneden uit gesprekken met werknemers uit een fabriek, die hij had opgevangen. De zinnen weerspiegelen de werkomgeving en
strikte procedures waaraan de werknemers zich dienen te
houden. Yongfeng ziet zijn graffiti als een manier om vragen op te roepen over de arbeidsomstandigheden van de
werknemers en een creatieve manier om het denken van
toevallige passanten te stimuleren.
Het is te hopen dat dit soort initiatieven in Beijing behouden blijven en dat de huidige generatie kunstenaars het
stokje van hun roemruchte collega’s uit de jaren negentig
over kan nemen.
Ingrid Commandeur is kunstcriticus en onderzoeker.
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MUURSCHILDERINGEN
Het zijn er veel en ze zijn groot: muurschilderingen in Rotterdam. Vooral rondom de Luchtsingel en de Hofbogen
verschijnen XL schilderijen in ijltempo. Wie maakt deze
street art en hoe komt zo’n gigant tot stand?

Wie regelmatig op de Schiekade komt, kan het niet ontgaan. Vlak achter het Hofplein schittert een nieuwe muurschildering op een gebouw
aan de Heer Bokelweg. Het werk is ondertekend door OZON, de Rotterdamse visual artist Onno Poiesz, die zijn wortels heeft in de graffiticultuur. Dit werk heeft met recalcitrantie echter niets van doen, hij
maakte het in opdracht van de gemeente Rotterdam. Want in tegenstelling tot graffiti wordt street art in toenemende mate als kunstvorm
geaccepteerd en gewaardeerd.
Sinds 2013 is Opperclaes actief op en rondom de Hofbogen. Deze ‘curators van de stad’ zetelen nu vijf jaar in hun galerie op de Claes de
Vrieselaan en slaan vanuit die plek een brug tussen jonge kunstenaars
en opdrachtgevers. Soms zijn ze zelf opdrachtgever, door aan te sluiten
bij projecten of ze zelf te initiëren. Bij voorkeur in de openbare ruimte.
‘Want’, zeggen ze, ‘kunst is voor de hele stad, niet alleen voor het selectieve publiek dat in de galerie komt kijken.’
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Michelle Provoost en John Körmeling

Verhitte
gesprekken
over
kunst tijdens Z-Files, Kunst en
de Stad waren bijna maandelijkse kost het afgelopen jaar.
Gelukkig maar.
Ruim een jaar geleden startten
SIR en BKOR met het programma
Z-Files, Kunst en de Stad. Tijdens
de bijeenkomsten, telkens op een
andere plek, gaan kunstenaars,
schrijvers, liefhebbers, criticasters, restaurateurs, verzamelaars,
borrelaars en andere stadsbewoners met elkaar tijdens lezingen,
debatten en interviews in gesprek
over kunst en de stad.

Kamagurka

Daan Botlek, Extra Large #06 (2015), Station Hofplein © Opperclaes
David Bade

Jules Deelder

‘Kunst is voor de hele stad, niet
alleen voor het selectieve publiek
dat in de galerie komt kijken.’
Breyten Breytenbach

In 2013 verscheen de eerste schildering op de kopse kant van de Hofbogen van kunstenaarscollectief Bier & Brood. Enkele maanden later
werd die vervangen door een immense afbeelding van Super A, die na
een tijdje weer werd overgeschilderd door Eelco van den Berg, Zenk
One en June. In 2014 plaatste Bruce Tsai er het werk Neverything for
Granted. Daarna kwam er een schildering van Erosie voor in de plaats.
En tijdens de officiële opening van de Luchtsingel is een nieuw werk
van Daan Botlek onthuld, uit de serie die inmiddels bekend staat als
Opperclaes Extra Large.
Het werk van Opperclaes is uitgebreid naar de Luchtsingel zelf, waarvan
delen van de buitenkant inmiddels ook beschilderd zijn. Hiervoor kregen
zij hulp van andere Rotterdamse street artists. Op deze manier biedt Opperclaes een podium aan Rotterdamse kunstenaars, die de stad met hun
werk mooier en interessanter maken, vaak tijdelijk van aard.
Daar heeft Dave van der Heijden, directeur van HipHop in je Smoel, iets
op bedacht. Hij lanceerde het project Rewriters: een kunstroute langs de
mooiste street art in Rotterdam met een app die niet alleen laat zien wat
er nú op de gevels prijkt, maar die ook ‘verdwenen’ werken toont. Een
tijdreis door heden en verleden van een discipline die in Rotterdam een
steeds vruchtbaarder voedingsbodem vindt, het kan binnenkort.

Willem Oorebeek en Aboutaleb
Bruce Tsai, Extra Large #04 (2014), Station Hofplein © Opperclaes

Daniela Swarowsky

OZON, Zonder Titel (2015), Heer Bokelweg © AH

Spetö, Give me light, Picasso (2009), Delftsehof © AH

Defne Ayas en Suzanne Weenink

Peter Buisman

Het afgelopen jaar gaven de ontwikkelingen in de stad bijna maandelijks aanleiding tot een Z-Filesavond. Want aan controverses en
opschudding geen gebrek als het
over kunst in de Rotterdamse buitenruimte gaat.
Het begon allemaal met ‘De Grote
Anita-Controverse’ rondom de
aanrijding, het herstel en de terugplaatsing van het gehate en
geliefde beeld van David Bade op
het Eendrachtsplein. Daarna verscheen er een publicatie over het
landart-kunstwerk Steen in Water
en werd Marcel Kronenburgs IT in
Brainpark III geplaatst.
In het najaar was er de onthulling
van Willem Oorebeeks stippen op
de gevel van het Bilderberg Parkhotel, werd Erik van Lieshouts
roemruchte film Commission opnieuw vertoond op het Zuidplein en
stond een hele avond in het teken
van de restauratie van De Appels
van Kees Franse.
In januari van dit jaar gingen
we samen met WORM ‘Op zoek
naar Europa’ en presenteerden
we de film It’s Never Too Late to
Say Sorry op ART Rotterdam.
Onlangs vormden de reparatie
van John Körmelings beroemde
neonkunstwerk 1989 op het
dak van de Hillekopflat en de
opwaardering van graffiti en street
art aanleiding voor thema-avonden.
Presentatoren zoals Ernest van
der Kwast voelden kunstenaars
en critici aan de tand, er vonden
voordrachten, vertoningen en
performances plaats, en er werd –
vooral na afloop aan de bar – verhit
gediscussieerd.
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‘HET ZEGT ME NIKS,
DAT ROESTIGE DING.’
Laurens over Lost Luggage Depot op Vers Beton

Dhr. van Mameren in een mail aan het CBK

‘[…] Ik wil u verzoeken om
opzijn minst te overwegen de
tijdstippen van verlichting aan
te passen zodat het ding niet
de hele nacht groen knipperend
licht door mijn slaapkamerraam
schijnt. En liever natuurlijk
helemaal de stekker eruit…’
Een bewoner van een gebouw tegenover de Hillekopflat over 1989
van John Körmeling in een mail aan het CBK

‘KUNSTWERK VALT
BIJNA NAAR BENEDEN.’
#HOOGTEREDDINGSTEAM
#BRANDWEER INGEZET
#SCHOUWBURGPLEIN’
@politieRdam_C via Twitter om 7:41 PM - 19 mei 2015

Na een prachtig bestaan van
veertien jaar nemen wij afscheid
van het huidige:

Skatepark
Westblaak

‘Ik kijk nu al weer naar
de volgende krant uit,
geweldig!’

‘IK BEN ALTIJD EEN
BEETJE VERLIEFD
GEWEEST OP DE HALS
VAN JOHN BLAKE.
MAAR HIJ ZIET ER IN
TOENEMENDE MATE
SMERIG UIT.’
Dhr. de Jong in een mail aan het CBK

POLITIE: ‘JA MEVROUW,
DAAR BELLEN MENSEN
DAGELIJKS OVER.’
SANDRA: ‘ECHT WAAR?’
POLITIEMAN: ‘NEE,
NATUURLIJK NIET.’
Telefoongesprek naar de politie in IJsselmonde
in verband met een kunstwerk op hun voormalige
politiekantoor

‘Assisteren de brandweer
op het Schouwburgplein.
Kunstwerk gebroken,
hangt gevaarlijk los.
#gespannenlintje’
@K_van_Bree via Twitter om 7:49 PM - 19 mei 2015

‘VRIENDEN, ZOU HET EEN IDEE ZIJN HET CALAND
MONUMENT (EN FONTEIN) TE VERHUIZEN EN DAN
HET PLEIN CALANDPLEIN TE NOEMEN?’
Dhr. van der Laan in een mail naar het CBK

‘Een jongen van rond de twintig die niet bij naam
genoemd wil worden, tuurt eindeloos naar boven als ik
vraag wat hij van het kunstwerk vindt. Na lang zwijgen
komt zijn wedervraag: “Welk kunstwerk bedoel je?”’
Sara Wiersma over 1989 van John Körmeling op Vers Beton

*november 2001
†
mei 2015
Het vloerkunstwerk dat grafisch ontwerpburo 75B in
2000 maakte voor Skatepark Westblaak zal voortleven
als print op een skateboard van het merk Durfarge.

‘IK WOON ER SINDS KORT, MAAR MIJN DOCHTER
WOONT HIER AL SINDS 1989. DE CIJFERS OP
HET DAK HOREN HIER! HET IS ALLEEN JAMMER
DAT ALLES NU ZO VOLGEBOUWD IS, WAARDOOR
HET MINDER OPVALT. VROEGER WAS ZELFS DE
ERASMUSBRUG NOG TE ZIEN VANUIT HET RAAM.’
Bewoner van de Hillekopflat over 1989 van John Körmeling

Een uitgave van
Sculpture International Rotterdam
(SIR) en Beeldende Kunst &
Openbare Ruimte (BKOR)

