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EXPO '58 EN DE ATOOMSTIJL

Later hadden we het een keer over het project om een alles
omvattende catalogus van materialen, gereedschappen, activitei ten samen te stellen, een verzameling van datgene wat wij
wereld noemen. En het doel zou zijn te tonen dat er iets ontbreekt.
Peter

Rosei, ~ Zu

Walter Pichler

DE EXPO 58 BRUSSEL EN DE ATOOMSTIJL
•

De wereldtentoonstelling die in 1958 in Brussel gehouden werd
had als doelstelling "een balans op te maken van de wereld
opdat alle mensen zich zouden kunnen klaarmaken voor de opbouw
van een menselijker wereld", zoals Baron Moens de Fernig dat
uit.drukte in "Cette semaine '58", officieel orgaan van de
Expo. De Expo in Brussel was de eerste echte wereldtentoonstelling die na de Tweede Wereldoorlog gehouden werd, en de
verschrikkingen daarvan lagen nog vers in het geheugena met
name de moord op miljoenen Joden in Nazi-Duitsland maar ook
de atoombommen op Hirishima en Nagasaki. Wellicht bleven de
atoombommen nog het meest actueel. Niet dat de jodenmoord
niet meer iedereen bezig hield als een gruwelijke ongerijmdheid, maar het was tenrilinste voorbij en het zou "nie wieder"
gebeuren. De dreiging van de atoombom bleef echter continu
voelbaar doordat het vreemzaam gebruik van atoomenergie,
zeker als symbool, zo'n belangrijke rol speelde in de technologische wederopbouwidealen, maar vooral ook door de Koude
06rlog, die in I958 ongeveer op haar hevigst woeddea twee
jaar na de Russische inval in Hongarije, vijf jaar na de
Koreaanse oorlog en drie jaar voor het oprichten van de Berli jnse Muur. Dat was een andere balans van de wereld dan Baron
Moens de Fernig had bedoeld, waarschijnlijk, maar de Koude
Oorlog kwam ook nadrukkelijk naar voren op de Wereltentoonstelling in de manier waarop de Verenigde Staten en de Sovjet
Unie tegenover elkaar stonden met de grootste paviljoens waarin
ze elkaar op alle gebieden probeerden af te troeven, zoals
op de Franse Universele Expositie in I937 het Duitse en het
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Russische paviljoen dat deden.
De Sowjet Unie kWam met een paviljoen dat bij uitstek de
"trots van een volk" uitdrukte, zoals Aldo Rossi dat noemt.
Ondanks het feit dat het een zeer lichte constructie had met
vrij dragende glazen gordij.ngevels maakt het op foto's
toch een zware, monumentale indruk die nog werd versterkt doordat
meR het geheel op een sokkel had geplaatst met een grote

in~

gangstrappartij als bij klassieke tempels. Eenmaal binnen
moest men tussen twee stoere bronzen standbeelden door, die
een mannelijke en een vrouwelijke arbeidster voorstelden,
alvorens in de centrale hal te komen, gedomineerd door een
gigantisch standbeeld van Lenin. In enorme fresco's, als
alle kunstwerken in sociaal-realistische stijl, werd een beeld
van de Sowjet Unie en de mensen waaruit zij bestond geschilderd.
Op zuilen stonden in gouden letters spreuken geschreven over de
idealen van het lands "wij zijn voor vrede en samenwerking
tussen de volkeren", kan ik nog net lezen op de foto. Onder
een andere foto in het officiele verslag van de Expo staat
zuinig dat de zuilen "enkel tot decoratieve elemententen dienden".
Afgezien van de dubbelzinnigheid van die opmerking, het lijkt
me niet juist die zuilen op hun constructieve zuiverheid te beoordelen naar de maatstaven van de westerse moderne architec..,
tuurs ze dragen sterk bij to het beeld dat de Sowjet Unie
graag van zichzelf ziet en tot de stoere plectigheid van
de ruimte. Als het erom ging zuiver te construeren had de
Sowjet Unie andere troeven in de hand in de varm van een aantal
Spoetniks, die aan de voeten van Lenin waren opgesteld, waarvan de eerste nog maar enkele maanden tevoren gelanceerd was.

Daar kon de Westerse wereld op dat moment niet tegenop.

Maakte het Russische paviljoen een zware monurnentale indruk,
in het Amerikaanse paviljoen werd er alles aan gedaan om een
naief beeld van een zorgeloze "American. _way of life" te schetsen. Werd in het Russische paviljoen aan de lichte constructie
voorbij gegaan om toch vooral een standvastige trotse indruk
te geven, hier was het dak van het grote cirkelvorrnige gebouw
zelfs voor een groot deel open gelaten naar model van het
van het Panthenon. Het geheel ademde een sfeer van elegante
luxe. Centraal stond geen geestelijk leider of indrukWekkende
technologie maar er was een waterbassin met een plateau waarop
onder meer modeshows gegeven werden, en er was een abstract
werk van Calder. Een soort "niets-aan-de-hand" reactie dus.
Ook de demonstraties van technologische innovatie stonden in
het teken van de luxe en van het gemaks een studio waar voor
het eerst kleurentelevisie gedemonstreerd werd, een installatie
voor "high fidility" geluidsopnamen en een computer van IBM
die in tien talen vragen beantwoordde.
In tegenstelling tot in het Sowjet paviljoen was er. in
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Amerikaanse paviljoen ook zelfspot in de vorm van de enorrne
muurtekeningen waarin cartoonist Saul Steinberg gelegenheid
werd gegeven de "American Dream" te becornrnentarieeren.
Zowel het Russische al het Amerikaanse paviljoen haddeh een
bioscoopzaal met rondomprojectie waarin de bezoekers als het
ware als in een tijdmachine een reis door de betreffende landen
maakten waaruit ook weer nadrukkelijk het verschil in levensstijl bleek. De Amerikaanse productie kwam uit de studio's van

·~

Walt Disney.

Natuurlijk besteedden zoawel de Verenigde Staten

als de Sowjet Unie aandacht aan het vreedzaam gebruik van
kernenergie.
Zeals al eerder vermald bij het Russische paviljoen gaat het
niet aan deze paviljoens te beoordelen volgensede strenge
criteria van de moderne architectuur, dat wil zeggen te onderzoeken of vorm en functie zich wel op een zuivere manier
ten opzichte van elkaar verhielden. Eigenlijk zou men moeten
kijken hoe men het beeld, de patriottische mythologie van zijn
land naar voren bracht. Het is dan niet verwonderlijk dat daarui t een onzuiver gebruik van constructie en materialen resulteerde. Associatieve waarden waren belangrijker· dan dat, en
bij die associaties hoorde ook dat men een "moderne" indruk
wilde maken. Waarschijnlijk moeten we deze pa.viljoens als zeer
geslaagd beoordelen: het was alleen de mythologie die niet
deugde.

In dezelfde categorie als het Amerikaanse en het Sowjet p:iviljoen valt ook het Engelse: van buiten een soort vouwconstructie,
die mede door de gekleurde ramen sterk aan sommige moderne
kerken doet denken, met een wat protserig materiaalgebruik.
"Bij het binnenkomen van de eerst zaal van de "Hall van
de traditie" kwam de bezoeker dadelijk ender de indruk van de
majesteit en de waardigheid van het oude Engeland. Een weelderig tapijt, versierd met heraldieke motieven, dempte het geluid der passen. Rechts vond men indrukwekkende symbolen van
de Britse traditae: de Kroonjuwelen, de scepter en de kroon,
de pruik van een Britse rechter, de eretekens van de Orde van de

Kouseband, een wetboek, de sym.bolen van de Anglicaanse Kerk
en de beroemde 1'Budget

Box"~

meldde het

officit~le

gedenk-

boek van de Wereldtentoonstelling, en elderss "De architectuur
en de beplantingen droegen eveneens bij tot dit symbolisme,
waarin de beroemde Britse humor alom aanwezig was."
De verslaggever had er blijkbaar van geleerd.
Apart van de "Hall van de traditie", die de mythologie van
Groot Brittani~ uit moest dragen, was het zakelijke en so~bere
paviljoen van de British Industry opgesteld, waarin temidden
van velerlei nieuwe uitvindimgen ook weer uitvoerig aandacht
werd besteed aan vreedzame toepassingen van kernenergie.
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DE ATOOMSTIJL

Met al die nadruk op het vreedzaam gebruik van kerenergie en
de dreiging van de Koude Oorlog op de achtergrond, was het
Atomium, in al zijn lelijkheid , het enige juiste symbool
voor de Wereldtentoonstelling.in Brussel.
De kenmerkende stijl van de architectuur en toegepaste kunst
op de Expo werd, voorzover je ech t van een stijl kon spreken,
in Belgie en Nederland wel "Atoomstijl" genoemd. De atoomstijl
was een decoratieve verwerking van de verworvenheden van de
abstracte kunst: van Matisse, Picasso en de late Leger, maar
ook van constructivisten als Gabo en Pevsner, ongeveer op de
manier zoals de "Art Deco", onstaan op de "Salon des Arts
Decoratifs" in 1925.een decoratieve verwerking was van het
kubisme. De atoomstijl kenmerkt zich door vaak grillige vormen
met uistekende punten1 "coctailprikkerspootjes" onder niervormige tafeltjes

voor gordijnen met een Picassomotiefje, felle

kleuren formica gecombineerd met teakhout of mahonie.
Het duidelijkst kWam de atoomstijl op de wereldtentoonstelling
in Brussel naar voren in de accesoires: de verlichting, en
dan met name de veelkleurige neongevelversieringen zoals die
van het paviljoen van de Elektrische Energie; en vooral in
de grafische vormgeving. Alles was mogelijks de traditionele
typografische en lay-out regels werden compleet overboord
gegooid en alles was toegestaan op het gebied van lettertypen,
kleuren, rasters en structuren.
Ook de Zwitserse lay-out op basis van een vierkante raster indeling van de pagina werd overboord gegooid en de elementen
van de lay-out dwarrelden over de pagina. Rodchenko en Piet
•

•

1

l!'~w~

.

Zwart waren zeker grote voorbeelden, maar met ae grafische
technieken kon men zich nog meer vrijh.eden kon veroorloven, bovendien
was hetgene wat uitgedrukt werd nu minder stoer en zakelijk,
en het moest eerder de uitdrukking geven van een euforie,
de euforie van de wederopbouw. Overigens werd deze "Atoomstijl"
niet speciaal naar aanleiding van de Expo ontwikkeld, maar het
was de decoratieve stijl die in het algemeen de vijftiger jaren
kenmerktea het blad DOMUS was er vooral de spreekbuis van.
Recentelijk is er weer veel belangstelling voor deze vijftiger
jaren stijl of sterker nogs je kunt zeggen dat hij erg in de
mode is en iedereen is vertederd door de onmogelijke vormen
ervan. Ook kleding, haardracht en muziek uit die tijd wordt
weer opnieuw gewaardeerd en er zijn winkeltjes in de grote
steden waarin het spul allemaal wordt verkocht op dezelfde
manier zoals je een paar jaar geleden winkeltjes had waar
Jugendstil en Art-deco prulletjes werden verkocht. "Camp"
is "in". Waarom het juist deze decoratieve stijlen zijn die
zoveel belangstelling trekken? Waarschijnlijk omdat er ender
de vrolijke oppervlakte iets van verloedering schuilts bij de
Jugendstil die van het fin-de-siecle, bij de Art-Deco die van
de jaren v66r de beurskrach van 1929 en bij de Atoomstijl
de continue dreiging van een kernoorlog. Of anderss in de
vijftiger jaren werd ook de film "Rebel without a cause"
gemaakt die het gevoel van onbehagen nog preciezer uitdrukt.
Niemand heeft de vijftiger jaren design trefzekerder becommentarieerd dan de cineast Rainer Werner Fassbinder een
paar jaar geledenin een van de films uit zijn wirtschaftswunder cycluss Lola, waarin hij in het boudoir van de nacht-

Fig. 1

Fig. 2

Fig . 3
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clubzangeres vlinderachtige wandlampjes in de karakterestieke
"atoomstijl" afgewisselt met echte aan de wand geprikte
vlinders - dood, natuurlijk.

De hernieuwde belangstelling voor de design van de vijftiger
jaren uit zich ook in het succes dat Ettore Sottsass en zijn
Memphis groep recentelijk ten deel valt. Deze "anti design"
wordt vaak gepresenteerd als een kritische reactie op de steriele
moderne architectuur, en in dit geval van het werk van Studio
Alchimia en dan met name dat van Andrea Branzi en Alessandro
Mendini is dat ook zeker het geval. Wat Sottsass zelf
betreft geloof ik eerder dat het gaat om een andere interpretatie van de moderne Aesign en met name van de moderne kunst

,,, -u "Y/;'~"'"'

waar hij vroeger ook over schreef in DOMUS. Met name in de
moderne kunst was er bijvoorbeeld al veel langer belangstelling
voor oude en/of primitieve culturen, als we alleen al denken
aan Picasso's verwerking van Afrikaanse negerbeelden. En in
zijn Musee Imaginaire had Andre Malraux al eind veertiger
jaren kunst uit alle windstreken zonder meer gelijkgeschake l d.
Dingen als stijlzuiverheid of een zuiver gebruik van materialen daar had Picasso ook maling aan en ik denk dan eerder
dat Sottsass' totemachtige objecten uit deze denkwereld voortkomen. Memphis is in die zin eerder een logische voortzetting

'

\
van, dan een kritische reactie op
je moderne kunst en design,

hoewel het

mani~ristische

van de pa.rodie komt;.

ervan na tuurlijk di.c ht in de buurt

ARCHITECTUUR1 HET VLIEGTUIG DAT MAAR NIET WILDE OPSTIJGEN

In de architectuur kende de atoomstijl haar tegenhanger
vooral in de vorm van een aantal paviljoens waarin de constructie "an sich" werd benadrukt. De omhulling van het Poeme Elec-

/l

tronique van Le Corbusier eh Xenakis, zoals ik dat uitgebreid
heb beschreven in Wonen TABK 2-84, hoort daar. zeker toe
~·

gerekend te worden met zijnzeer dunne zelfdragende betonconstructie uit hyperbolisch paraboloide vlakken. Het totaal van deze
hypars leverde een compositie op met een aantal steil de lucht
inschietende punten, punten die we al tegenkw.amen in de grillige
decoratieve vormen van de atoomstijl, punten die we ook bij
veel andere paviljoens tegen konden komen,zoals bij het paviljoen van Frankrijk, maar vooral in de vorm van de ?ijl van het
Paviljoen voor de Belgische Burgelijke Bouwkunde, of in de vorm
van spiralen, zoals bij de Eternitfabrieken en voor het
Joegoslavische paviljoen. Deze punten en spiralen moesten het
beeld opwekken van een dynamisch vertrouwen in een hoopvolle
technologische toekomst. Heel letterlijk kWam dat ook weer
naar voren in het Philipspaviljoen waarin de laatste toon
van het Poeme Electronique van Varese, die een opening naar
de toekomst moest suggereren, juist zo•n punt inschoot.
Hetzelfde dynamisch beeld als het Philipspsviljoen opriep
moesten alle andere byzondere constructies ook oproepen. Ze
moeten dan ook vooral als beeld, als metafoor bekeken worden
en niet als serieuze nieuwe bijdragen aan het technisch arsenaal
van de bouwkunde. Daarin was men immers al veel verder.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat je vaak een gevoel van
teleurstelling bekruipt, en dat je soms meewarig moet glimlachen
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zoals je dat ook wel doet als je naar een amerikaanse auto
uit dezelfde tijd kijkts met zijn vleugels, chroom, quasistroomlijn, zijn ernoeme gewicht en zijn nodeloos groot vermogen onder de motorkap.
En net als voor deze auto's gold voor de paviljoens de leuze
van General Motors: "Sell the sizzle, not the steak".
DOMUS reageerde in augustus 1958 al verveelds "Misschien zijn
we moe van het technicisme, misschien is alles al geprobeerd
op het terrein van

voorges~nnen

beton, parabolische

gewelve~,

opgehangen gewelven, kristallen kubussen, zelfdragende structuren, enzovoort, enzovoort. De meeste paviljoens gebruiken
dat soort technische vernieuwingen, terwijl maar weinigen
de aanwezigheid van een authentiekfverlangen naar een
crea tieve vernieuwing la ten zien."
En inderdaad,geen van al deze paviljoens had de subtiliteit
van de verfi ·jnde structuren van een Nervi, of de visionaire
kracht van een Buckminster Fuller en ze waren ook niet zo
indrukWekkend als constructies als

Crystal Palace of de

Eiffeltoren, respectievelijk gerealiseerd op wereldtentoonstellingen een eeuw en een halve eeuw eerder.
Dat gevoel van verveeldhead en teleurstelling werd nog groter
als de beoogde constructiemethode niet bleek te werken, zoals
in het geval van het Franse paviljoen, waar alle krachten van
het hyperbolisch parablo!de schaaldak eigenlijk naar een
knoo~

hadden moeten worden afgeleid. Door de drassige bodem

was dat echter niet mogelijk en het paviljoen werd extra gespalkt met vakwerken in de gevel. Jean Prouve werkte er nog
aan mee. Het geheel heeft vooral op tekening veel weg van dat

'"

gigantische watervliegtuig van een jaar of tien, twintig
eerder, dat maar niet wilde opstijgen.
Bij andere spectaculaire constructies, met name bij de Pijl
van het paviljoen van de Burgelijke Bouwkunde en het Philipspaviljoen, was het ontluisterend om te zien wat voor hulpconstructies er nodig waren om ze te bouwen. Veel van de dynamiek
gaat ervan af als je de foto's van tijdens de bouw ziet, waarin
ze erbij liggen als iemand die al zijn botten heeft gebroken
in een ziekenhuisbed.
Bij het paviljoen voor de Belgische Burgelijke Bouwkunde een instelling vergelijkbaar met de Nederlandse Rijkswaterstaat - trad het duidelijkst aan het licht wat er eigenlijk
scheef zat. De Yijl verhief zich boven een Madurodam-plattegrond van

Belgi~

met daarin aangegeven alle wegen en de

darrin gerealiseerde "kunstwerken". Hij verhief zich echter
z6 nadrukkelijk, en de landkaart viel z6 erbij in het niet,
dat het beeld dat achterbleef toch dat was van een technologisch instituut dat vooral zichzelf belangrijk vond als
autonoom gegeven. Natuurlijk was dat bij de Eiffeltoren ook
zo, maar die speelt tenminste nog een rol als monument in
een echte stad.

/~

BESCHEIDEN MODERNISNIE

Afgezien van al dat onbescheiden modernisme dat vooral als
beeld functioneerde,waren er op de Expo ook een aantal pa.viljoens
waarbij de architecten een meer bescheiden en zuivere manier
de lijnen van het moderne bouwen hadden doorgetrokken. Het
Duitse en het Oostenrijkse paviljoen waren er voorbeelden van,
maar ook met name het Nederlandse, ontworpen door 9Bn collectief, onder supervisie van Oud en Merkelbach, dat Boks,
Van Den Broek, Bakema en Rietveld bevatte. Feutz moet er
ook nog bij betrokken geweest zijn maar werd in de verslaggeving niet vernoemd. Rietveld had eigenlijk het Philipspa.viljeen moeten ontwerpen, maar Le Corbusier als ondergeschikte dat was niet mogelijks die deed zoiets in zijn eentje. Daardoor
liep Rietveld waarschijnlijk wat verloren rond, het enige wat
nij produceerde was een ontwerp voor een schokkend lelijke,
on-Rietveldse- lompe stoel, waarvoor het idee zeker in een
obstinate bui moet zijn ontstaan. "Bescheiden" en "modern"
zijn inderdaad de trefWoorden die het Nederlandse paviljoen
karakteriseerden, ondanks het feit dat het een van de groot s te
was op de hele Wereldtentoonstelling.
Nadrukkelijk had men een groot manumentaal gebouw, ontworpen
door een architect, Willen vermijden en daarom was de keuze
gevallen op het genoemde collectief dat

~cht

wat je noemt

"paviljoens" ontw1erp, met platte daken, een verdieping hoog
en met veel glas dat

naa~

buiten kon worden opengezet.

De Nederlandse inzending stond geheel in het teken van het
waters het water waartegen gestreden ·Nerd in de
¥.rater dat zo belangrijk is voor de scheepvaart.

polde~s

en het

Hollandse
avant-garde

. I
I

Rietveld, een meester in de
design van de jaren 20, had
voor het Nederlandsc paviljoen zetels ontworpcn die
zwaar, lachwekkend, en zonder succes bleven, ze verdwenen samen met de Expo.

40

omdat het paviljoen

zel~ alle symbolische uitstraling mistf e
!

(of het moest die van de bescheidenheid van een klein land zijn,
de samenwerking van de architecten leverde toch een soort middelmaat op) werden grote elementen binnengehaald die dat tekort moesten opvangens een heuse vuurtoren; een hoger gelegen
bassin met kunstmatige golfslag, een strekdam van basaltblokken
en een dukdalf waarnaar een gemaa1 uit het kanaal water omhoog
transponeerde; een compleet nagebouwd stuk van een vrachtschip
waarvan de mast en laadbomen door het dak en de ramen naar
buiten priemden en er was een koepel die van binnen door
Karel Appel van een schilderij van een typisch Hollandse lucht
voorzien was,met vogels en wolken, Godzijdank: geen klompen
en molens, wel tulpen. Voor Appel betekende dit schilderij de
grote doorbraak.

Nog bescheidener waren de Japanse en Noorse paviljoens maar
hierin keerde de

be~cheidenheid

pretentie. Hier werd geprobeerd

zich om in een meditatieve
door~

weinig zorgvuldig en

betekenisvol opgestelde voorwerpen een beeld van het land
op te roepen. Beide

pavil~oens

(ja, ook het Noorse) leken zeer

geinspireerd op de traditionele Japanse architectuur, maar die
werd dan toch op een moderne manier verwerkt. Veel aandacht werd
gegeven aan de oorspronkelijke omgeving van de

tuinen~

die,

in tegenstelling tot bij de meeste paviljoens, zoveel mogelijk
intact gelaten werd en voor een belangrijk deel het

po~tische

effect van het totaal bepaalde.

Dat laatste was ook het geval bij het

I~aliaanse

paviljoen,

net aJs het Nederlandse, ontworpen door een collectief, te
weten van Belgiojoso, Decarlo, Gardella, Peressutti, Perugini,
Quaroni en Ernesto Rogers. Echter, hier kwam dat niet voort uit
een soort zen-meditatieve

opvatt~ng,

maar meer uit de gedach t e

dat het verhaal dat de plek. te vertellen had niet genegeerd
kon worden in de architectuur. Als zodanig, maar ook in de
verdere vormgeving, was dat paviljoen een van de eerste uitingen
van de nieuwe belangstelling voor de geschiedenis en de
context van de architectuur die zich in het architectuurdebat
eind vijftiger jaren ging aftekenen als reactie op de antihistorische houding van de moderne architectuur.
Het jaar v66r de Exno hadden een aantal ontwerpers van het
ltaliaanse paviljoen, Belgiojoso, Peresutti en Rogers, de
bekende "Torre Velasca" in Milaan gerealiseerd die op het door
Team X georganiseerde laatste ClAM congres in Otterlo in

1959, waar deze trend definitief doorbrak, tot heftige discussies aanleiding zou geven. Hetzelfde gold voor dit paviljoeni
volgens l'Architettura werd het in de ltaliaanse pers in 1958
heftig aangevalleni "men heeft het over een provinciale,
folkloristische en reactionaire architectuur."
Rogers verklaarde in l'Architettura de kritiek zonder omwegen
onoordeelkundig en formalistischs men was niet in staat het
werkelijk moderne ender ogen te zien. Weliswaar had hij het
beter gevonden als er een prijsvraag uitgeschrevevn was
geweest waaruit een ontwerp gekozen was, maar zo was het paviljoeh in ieder geval uitdrukking van de ltaliaanse geest:
onzeker, verward en iedereen had zich ermee bemoeid. Het had
dan wel niet de perfectie van het Noorse paviljoen, ·

of de elegante strctuur van het Spaanse of de acrobatiek van het
Franse, maar het had tenminste een menselijke maat en
intimiteit. De

~onstructiemethoden

waren dan wel niet specta-

culair, maar geintegreerd in het ontwerp en het meest economisch.
Dat laatste was niet helemaal eerlijk, want ook het Italiaanse
paviljoen had - zij het dan wel niet zo spectaculair - een
grote zelfdragende piramidevormige koepel van glazen bouwstehen
voor de belangrijkste zaal zullen krijgen. Daaronder hing dan
een vijf meter hoge kroonluchter van Venetiaans kristal.
De koepel bleek echter niet realiseerbaar en werd vervangen
door een simpele platte

be~indigingYLudovico

Quaroni, onlangs

nog uitgebreid in het nieuws met zijn verbazingwekkend reactionaire ontwerp voor een uitbreiding van de opera in Rome,
verdedigde zich uitgebreid op allerlei fronten, maar uit de
aantijgingen dat het ontwerp reactionair, folkloristisch en
provinciaal zou zijn verkoos hij alleen te reageren op de
middelste: men had de architectuur niet bedoeld maar de
mensen · van de organisatie die er

rondli~ pen

in regionale

klederdrachten. Al met al kWam het Italiaanse paviljoen toch
niet erg overtuigend over. Het labyrintische karakter van de
plattegrond met zijn wirwar van trappetjes en gangen werd nog
versterkt door de rommelige inrichting waarin vooral veel nadruk
werd gelegd op de Italiaanse culturele geschiedenis. De heldere
lijnen van de barok en renaissance architectuur, die toch ook
tot die geschiedenis behorem, waren echter ver te zoeken.
Een dergelijke peuterigheid leent zich natuurlijk niet voor
wereldtentoonstellingen: de bezoekers willen toch·vooral-alles
zien op een dag en dan kun je niet verwachten dat ze zich ver-

liezen in gedetailleerde subtentoonstellinkjes.

Maar ja, als het al niet goed is dan deugt het ook niets
de grote gebaren van machtige landen zijn stompzinnig in hun
simplisme en voor de bescheidenheid van de kleinere landen
kunnen we geen geduld opbrengen.
vv ellicht waren een aantal paviljoens uit het Nabije en Verre
Oosten nog wel de beste. Natuurlijk moeten we ze vanuit het
strenge standpunt van de Westerse moderne architectuur als
kitsch veroordelen - maar moeten we aan de andere kant niet
jaloers zijn op de vanzelfsprekende, zelfbewuste en gevarieerde
manier waarop deze landen zichzelf presenteerden?
Thailand, Tunesie, Marokko, Cambodjas dat kunnen wij niet meer,
we kunnen het zelfs niet echt meer beoordelen.
Alleen als deze landen westers probeerden te doen dan ontstond
er duidelijk kitsch, zoals in het paviljoen van Iran bijvoorbeeld, zoals omgekeerd de bijdrage van de Belgische bierbrouwerijen: "Vrolijk Belgie", een soort Anton Fieck stadje, dat een
westerse nostalgische hang naar die verloren gegane vanzelfsprekenheid demonstreerde, kitsch opleverde.
Al met al is het veelbetekenend dat afgezien van het Atomium
het Thaise paviljoen het enigste is wat ons rest van de
wereldtentoonstelling van 1958.

Het rond plein van de V oetbrug
Gezicht vanuit de lucht op het rond plein van de voetbrug en de omliggende
paviljoenen. Deze lange voetbrug werd ook weleens « luchtbrug » genoemd.
Vier grote landen, vier grote paviljoenen, stellen hier een originele architectonische
oplossing voor.
Men bemerkt het cirkelvormige paviljoen van de Verenigde Staten waarvan het dak
in doorschijnend plastic, werd gedragen door kabels, gespannen tussen een ring in
het midden en periferische pijlers.
Het Sovjet-paviljoen maakte indruk door zijn grote glaswanden, gehecht aan een
dak in aluminium. In het midden een eveneens opgehangen, reusachtige koepel.
Het Canadese paviljoen was een sobere, metalen constructie in draagstaal.
Het eigenaardige dak van het Franse paviljoen was gespannen tussen gebogen zijbalken. De schuin oplopende pijl boven de luchtbrug uitstekend, zorgde voor het
evenwicht tussen de spanbogen.
De luchtbrug was 17 m hoog boven he~ rond plein geworpen.
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ALGEMENE LAY-OUT EN KONSEKWENTIES
•

Tot slot een aantal woorden over de algemene lay-out van de

/

~

Wereldtentoonstelling - van een stedeb9uwkundig plan zullen we
maar niet spreken. Het had meer weg van een camping in het
hoogseizoen waarop de bungalowtent van het Franse paviljoen
erbij stond alsof hij in alle haast •s nachts in het donker
was opgezet, net naast de voetgangersbrug die alles met elkaar
moest verbinden. Het trekkerstentje van het Philipspaviljoen
keerde ziuh eigenwijs van de caravan van zijn Hollandse
ouders zodat het zich automatisch op de Tunesische tent richtte.
Marokko dacht dat kamperen altijd de bedoeling was geweest
) .~/

, I

en zette werkelijk de konklijke tent van de Sultan op

t"

en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het Belgische gedeelte
van de Expo was wel strak symmetrisch geordend, maar dit
was dan ook goeddeels gebaseerd op wat er nog stond van
de Wereldtentoonstelling die al eerder in I935 in Brussel was
gehouden. Voor de tweede wereldoorlog hadden niet alleen
stedebouwkundige ontwerpen voor de wereldtentoonstellingen
meestal een strenge Beaux-Arts inslag, maar hetzelfde gold voor
de architectuur van de landenpaviljoenen, die over het algemeen
in hout en pleisterwerk

waren uitgevoerd in allerlei neo-stijlen

voor zover het niet grote hallen betrof als die van de Galerie
des Machines in Parijs in I889 of Christal Palace in London
in I 85I. Moderne paviljoens als dat van Mies van der Rohe op
de Vlereldtentoonstelling in Barcelona in r929 waren uitzonderingen waar in de

offici~le

verslaggeving ook weinig aandacht aan

werd besteed.
Van de Wereldtentoonstelling in I935 restte in Brussel nog het

.
zogenaamde Eeuwfeestpaleisa een grote hal die
voor d e

z \-

gelegenheid in r95 8 van een nieuwe, loze, moderne atoomstijlgevel werd voorzien. Het spectaculaire Italiaanse paviljoen in
van Adalberto Libera was jammer genoeg verdwenen. De as tegenover het Eeuwfeestpaleis werd weer doorgetrokken en kreeg zijn
bekroning in het midden door het Atomium,mmaar helaas schoot
deze as daarna ui t het terl"e'in zoda t de rest van ae lay-out
er geen voordeel mee kon doen. Maar, zoais uit de wereldtentoonstellingen van na die in Brussel bleek; deze chaos was onvermijdelijk en hij werd steeds groter, om in de Expo van Osaka
in r970 een waanzinnig hoogtepunt te bereiken. En laten we
eerlijk zijna een echt goede heksenketel heeft ook zijn charme.
Het gaat niet aan om al deze waanzin in een beschaafd modern
stedebouwkundig plan te willen steken - laten we zeggen naar
voorbeeld van Pendrecht. Een dergelijke calvinist.ische opzet
sluit rare monumenten

al~

het Franse paviljoan geheel uit.

De verschillende landen willen ook niet op elkaar afgestemd
wordens ze willen juist al1emaal laten zien hoe bijzonder ze
zijn.
Onlangs maakte Vittofio Gregotti een ontwerp voor de Wereldtentoonstelling die in I9 39 in Pa.rijs had zullen worden gehouden.
Daarin rangschikte hij 'alle landen in keurige kubussen langs
de omzoming van het. terrein. Een dergelijke houding lijkt.
op die van de dorpsveldwacht.er die in de zomer de dronken
t<i1eristen in de eel stopts die beschouwen hem alleen als spelbreker en zoeken hun vertier elders, tot woede van de plaatselijke horeca die de inkomsten aan haar neus voorbij ziet gaan.
Opmerkelijk is dan ook in het team van Gregotti het verschijnen

Z/

van de kunstenaar Martial Raysse, begin zestiger jaren een
soort Franse vertegenwoordiger van de Pop-Art die zich daarna
terugtrok op het platteland waar hij jaren geen kunst produceerde om een paar jaar geleden terug te komen in de "scene"
met rondui t archaiser:ende schilderijtjes.
Geen wonder dat de organisatie Rem Koolhaas vroeg een nieuw
ontwerp te maken naar aanleiding van diens inzending voor
de prijsvraag van het Park van de 2Ie eeuw in dezelfde stad.
Koolhaas' opstelling is het tegendeel van die van Gregottis
hij gaat gewoon meefeesten, zoals hij dat ook al deed in zijn
voorStellen voor New York. Delirious New York is niet voor
niets een manifest achterafs normaal gesproken

maak je manifes-

ten van tevoren. Je stelt er regels in op, een ethiek waaraan
je vindt dat je je moet houden,als reactie op een situatie
die je verkeerd vindt. Daar is in Koolhaas' New York
natuurlijk geen plaats voor, zoals er ook geen plaats was voor
de calvinistische Le Corbusier. Alle wensen en verlangens,
hoe waanzinnig ook, worden daar immers ' zonder enige frustratie
gerealiseerd?
Het enige wat Koolhaas doet, nu ook weer in zijn ontwerp voor
de Wereldtentoonstelling

is die verlangensstromen en wens-

machines enigzins te ordenen, categoriseren en kanaliseren.
Daarvoor bedenkt hij strategieen en scenario's maar alleen
z6 dat men elkaar zo min mogelijk stoort.
Was de Expo in Brussel nog aanleiding om het wegennet drastisch
te vernieuwen en om grote doorbraken in Brussel te realiseren;
Koolhaas stelt doodkalm voor geen nieuwe wegen aan te leggen
maar juist een belangrijke verkeersweg, die het

tentoonstelli~

terrein hinderlijk doorsnijdt af te sluitens Koolhaas als
sheriff sluit de dronkelappen niet op, maar zorgt ervoor
dat ze niet onder een auto komen. Als de Feestvreugde er maar
niet onder lijdt. Zijn redenering is dat een wereldtentoonsteiling altijd veel verkeersoverlast me•brengt en Parijs toch
al een chaos is, dus iets meer of minder maakt niet uit in de
"City of Congestion".

H~_t

heeft allemaal wat van "dansen op

de vulkaan". "Decadentie" en "Verelendung" zijn woorden die
op het puntje van de tong liggen.""Delerious" tot het delerium
erop volgt. Het is ook immers maar tijdelijk?
Koolhaas heeft in 195 8 de Expo in Brussel waarschijnlijk wel
gezien, hij zal toen vijftien of zestien geweest zijn en het
moet een grote indruk op hem gemaakt hebben. Dat is ook te
zien aan de vorm van de kleine paviljoentjes die hij op
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zijn voorstel intekent in typische atoomstijl.
Het mislukken van de lay-out in Brussel is aanleiding om nu
helemaal geen lay-out meer te makena de verschillende deelnemers
krijgen alleen een territorium waarbinnen ze hun gang
kunnen gaan, zoals dat ook kan in de blokken van het__.
raster van New York of in het daarvan afgeleide ideaal models
the City of the Captive Globe. Is er in New York nog een
wegenstructuur, de deelnemers moeten hier onderling maar voor
de circulatie zorgen. Koolhaas trekt ook andere conclusies
uit de architectuur van de recente wereldtentoonstellingen
en, vooral uit die in Osaka in 1970, Hij stelt dat de architectuur van de paviljoens daar hoe langer hoe minder tot stand
kWam door het bouwen van muren, maar steeds meer doordat met
elektronische en projectietechnieken allerlei illusies werden

3I

opgewekt. Als hoogtepunt noemt hij het paviljoen van Fuji op
de wereldtentoonstelling in Osaka, waar vanuit een ballon
op een rond scherm honderden huilende kinderen werden geproje cteerd. In Parijs in 1989 voorziet hij vooral toepassingen
van laserstralen. Koolhaas wilde de Expo van I989 in

Pa~ijs

weer nadrukkelijk wijden aan de vooruitgang, een begrip dat
volgens hem ten onrechte jarenlang een slechte bijklank had.
Zoiets als"een balans opmaken van de wereld opdat alle mensen
zich kunnen klaarmaken voor de opbouw van een betere wereld"
is in deze voorstellen niet meer aan de orde. Uitsluitend
"the Medium" is nog de "message".
In DOMUS van juni dit jaar schreef Olivier

v

Boissi~e

een stuk

over de ambitieuze plannen van de huidige socialistische regering in Frankrijk waarin ook de prijsvraag voor het park van
de 2Ie eeuw in La Vilette en de ontwerpen voor de Wereldtentoonstelling in I929 aan de orde kWamen. Over Koolhaas• inzending
voor La Vilette zegt hij daarbij een en ander dat ook opgaat
voor diens ontwerp voor de Expos "Het groots opgezette plan
is gebaseerd op een grid dat van computercircuits afkomst±g is,
zonder enige folkloristische concessie, het groen in rechte
lijnen balanceert op de rand van de parodie. De juryleden
proefden waarschijnlijk een vleugje sulphir uit het hellevuur,
of uitlaatgassen

van een raket, de harde straling van neon,

de angst voor bommen en fragmentatie, en trokken snel hun
steun in. Het La Vilette van Koolhaas was een terrein voor de
kinderen van de punk en de huiscomputers, en niet voor de
kinderen van degenen die de herinnering hooghouden van de oude
alliantie van het Front Populaire.Tenzij dat hetzelfde is."

Hierin lag waarschijnlijk ook de reden dat de wereldtentoonstelling in I9P9 werd afgelast1

Boissi~ve

meldde al dat dat waar-

schijnlijk om politieke redenen gebeurd was. Het zou een risico geweest zijn voor zowel de regering als de oppositie.
Door in zijn ontwerp van een parodie op het verschijnsel wereldtentoonstellingen te kom·en schrok Koolhaas

zijn opdrachtgevers

af. Overigens weet ik niet of Koolhaas dit zelf allemaal wel
als parodie ziet1 tijdens een lezing in het kader van het
"Festival van de stad" in Arnhem vorig jaar verbaasde hij er
zich zeer over, en hij was zelfs wat gepikeerd dat het publiek
zat te lachen alsof het naar Freek de Jonge met "Annie in de
disco" zat te kijken. Als de wereldtentoonstelling in I989 in
Parijs was doorgegaan was het ook zeker zoiets geworden, of
waarschijnlijk iets dat weer in de richting kWam van de grote
hit van "Frankie goes te Hollywood" deze zomer1
,t

When two tribes go to war."
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