
VERSCHONING [ROND PUNT DOOD PUNT]

In de 19de eeuw, onder impuls van burgemeesters als Anspach en Buls, schreef het
Stadsbestuur van Brussel wedstrijden uit voor de “Embellissement de la Ville” waarbij
pleinen en parken specifiek supplementair werden versierd in het kader van allerlei
festiviteiten en heel wat huisgevels langs de grote lanen met aandacht werden
ontworpen. Het initiatief gebeurde in een campagne om de stad een schoner aanblik te
geven. Het had te maken met de grandeur van de grootstad die zich profileerde op
aansturen van de enige grote stedenbouwkundige die Brussel ooit heeft gehad, nl.
Koning Leopold II. Op die manier kregen gevels zoals o.a. ‘De Kater en de Kat’ van
Hendrik Beyaert langsheen de Adolphe Maxlaan een meerwaarde die de
architectonische kwaliteit van het gebouw nog verder onderstreepte. Maar dit gebeuren
is, meer dan louter een autonoom initiatief, te beschouwen als een inherente
verbondenheid met een zoektocht naar schoonheid, met het opbouwen van een
scenografisch stedelijk geheel dat zich manifesteert in de omwanding van de stedelijke
ruimte. Dit ideeëngoed is nog verder doorgetrokken tot in de jaren ’50 waarbij de
tijdelijke kerstversiering van deze lanen tot een hoogtepunt werd uitgebouwd. Esthetiek
en verlichting als vormen van beleving.
Brussel heeft wel meer van die plekken die belangrijk en betekenisvol zijn als openbare
ruimte. Eén ervan is de ganse setting van de Kunstberg met bovenaan het Koningsplein
waar drie historische assen elkaar kruisen, assen met enorm getraceerde
perspectieven, twee zichtlijnen naar Hausmanniaans model terwijl de derde de link legt
tussen de kerk van Sint-Jacob-op-den-Koudenberg en het stadhuis maar dan later
verlengd is tot aan de Basiliek van Koekelberg. Het Koningsplein heeft als stedelijke plek
voor zijn ontstaansgeschiedenis heel wat gedaantewisselingen ondergaan maar is nu
sinds ongeveer 200 jaar in idem vorm standvast. In het midden staat het standbeeld van
Godfried van Bouillon, met zicht naar Brussel-Stad. Het plein ligt er als een stedelijk
interieur met zicht naar de stad - a room with a view -, omrand door duidelijk ontworpen
gevels waarachter zich belangrijke instellingen  bevinden. Maar als plein zelf heeft het
doorheen de laatste decennia een stigma van “niet-plaats” toebedeeld gekregen waar
verkeer en openbaar vervoer passeren en rondcirkelen en aldus het horizontale vlak van
het plein hebben ingenomen, op uitzondering van die ene ijskreemkar die er tijdens de
zomer staat langsheen het Museum voor Schone Kunsten.

Volgens Jeroen Boomgaard is het begrip ‘openbare ruimte’ een dubieus begrip. “Wat
voorheen gewoon ‘de straat’ heette kreeg een paar decennia geleden plotseling een
nieuwe naam. Dat betekent meestal dat er iets aan de hand is.’ 1 en hij schrijft verder dat
‘ook pleinen niet meer met rust worden gelaten’.
Hierop ingaand en met een terugblik naar de periode van het begin van de 20ste eeuw
waarin abstractie en ideologie hoogtij vierden, voornamelijk in het gedachtegoed van de
Futuristen en verdergezet door de Italiaanse Rationalisten, waartoe o.a. ook de
comancino architect Cesare Cattaneo behoorde, is in het kader van dit essay één werk
van belang: het gaat om het project van een monumentale fontein dat eerst werd
opgebouwd in de tuinen van de VI Triënnale van Milano in 1936 maar daarna (en
slechts in 1960) werd heropgebouwd op de Piazza Corsica in Camerlata te Como.2
Deze sculptuur die Cattaneo (1912-1943), de belangrijkste vertegenwoordiger van de
tweede generatie Rationalisten, samen met de schilder Mario Radice ontwierp, bestaat
in grondplan uit drie cirkels in verschillende grootte, twee ervan gevuld met water, maar
waarbij in de hoogte 4 betonnen cirkels gestapeld worden via bollen die slechts langs
één zijde het steunpunt van het monument vormen dat ongeveer 9 meter hoog is en
geplaatst in een cirkel van 30 meter diameter. Het is een krachttoer van evenwicht en



(over)spanning, het is een werk dat bedacht is door een architect samen met een
kunstenaar. Maar het is geen kunstwerk, het wil dat ook niet zijn, het is eerder een
monument. Gesitueerd op één van de meest hectische kruispunten van Como,
functioneert het als ‘beeld’, als volume, als landmark, als kernmoment. Het symboliseert
de drang naar een nieuwe wereld, naar een autonoom denken waarbij techniek verder
gaat dan enkel mogelijk sentiment. De fontein (er spuit geen water) is het ontwerp van
een architect én een kunstenaar, de ene niet zonder de andere. Radice zelf heeft zich
trouwens ingezet om het monument nog opgericht te krijgen nadat het bijna voor 24 jaar
niet meer was getoond. Anno 2008 staat het er nog steeds en het blijft verbijsteren.

Het monument en de architectuur, kunst en architectuur. Adolf Loos omschrijft in 1909 in
‘Architektur’ 3 reeds deze dubieuze spanning: “Het huis moeten iedereen behagen. Dit
tegenover het kunstwerk dat niemand moet behagen. Het kunstwerk is een private
aangelegenheid van de kunstenaar. Het huis is dat niet. ... Het kunstwerk is
revolutionair, het huis conservatief. Het kunstwerk toont de mensheid nieuwe wegen en
denkt aan de toekomst. Het huis denkt aan vandaag. ... De kunstenaar moet enkel
zichzelf dienen, de architect de gemeenschap.”3 Daarmee wordt de toon gezet: moet
kunst dan in de openbare ruimte kunnen gedijen of moet kunst binnen de beschermende
muren van een gebouw worden gevat?

Eind 2007 publiceert de Vlaams Bouwmeester een boek over verkeersrotondes als
context voor kunst, zoals op de cover van dit Cahier #1 staat te lezen. De publicatie is
een eerste nummer waarbij de kunstcel van de Vlaams Bouwmeester aspecten van de
beeldende kunst in de openbare ruimte, vanuit een zo breed mogelijke –algemeen
maatschappelijke en culturele– invalshoek belicht, 4 zoals in kleine letters op de omslag
wordt vermeld. Deze korte tekst is omzeggens de gehele onderlegger voor een nieuwe
reeks uitgaven waarvan het eerste ‘Rond punt’ als titel draagt, en waarbij de Vlaams
Bouwmeester zelf geen introductie geeft, wel een epiloog.
Waarover gaat het? Een team van vier curatoren, Piet Coessens, Katrien Laenen, Ulrike
Lindmayr en Catherine Robberechts, heeft 8 kunstenaars uitgenodigd zich te buigen
over kunstinterventies op verkeersrotondes in het Vlaamse landschap. De selectie
resulteert in ontwerpen van Francis Alÿs, John Bock, Lili Dujourie, Jimmy Durham, Jef
Geys, Ilya en Emilia Kabakov, Manfred Pernice en Ettore Spalletti. In het cahier worden
de acht voorstellen op een duidelijke manier getoond, nadat eerst een algemene tekst
van Guy Châtel en Kris Coremans het geheel van het “Ornament op de rotonde” in
context plaatsen. Een tweede tekst geschreven door de curatoren verantwoordt de
keuze en omschrijft de thema’s van de ontwerpen. In een derde tekst handelt Lieven De
Cauter over “Fremdkörper zonder lichaam” en in zijn epiloog heeft Marcel Smets het
over “De Kunst van het coherente landschap”. Hiermee wordt het cahier academisch
omkaderd.

Het intrigeert te zien dat op de tweede pagina van de eerste tekst onmiddellijk de
pijnpunten van de Vlaamse context worden aangehaald: reeds in 2002 heeft de vorige
bouwmeester bOb van Reeth het initiatief genomen om voor enkele van de meest
markante plekken en grootste infrastructurele plekken open oproepen uit te schrijven
voor het aanduiden van curatoren voor kunstinterventies. Een eerste gaat om het
Sluizencomplex van de Ringvaart-Noord te Evergem waarbij, indien rekening zou
worden gehouden met de 1%-regeling, het om een behoorlijke interventie zou gaan van
om en bij de 450.000 €. Hierin is geopteerd om kunst te laten groeien vanuit de
ervaringen van het landschap, om er een educatief programma aan te koppelen en om
de gehele plek een verbondenheid te geven zodat ze niet als een tegen-plek wordt



begrepen. Michel Desvigne tekende voor het landschap en Jürg Conzett voor de
noodzakelijke voetgangersbrug. Enkele kunstenaars zoals Manon De Boer, Har
Hollands en Peter Downsbrough zouden site-specific installaties doen. Ook wordt in
idem tekst het project aangehaald voor de ondertunneling aan de Kennedylaan en de
aansluitende rotondes aan De Bolle te Oostende waarbij de drie geselecteerde
kunstenaars –Luc Deleu, Joëlle Teurlinckx en Loïs Weinberger- niet opteren om iets op
de rotondes zelf te bouwen maar wel ernaast. De rotonde zelf wordt simpelweg met
zwart asfalt bekleed en wordt aldus een “zwart gat”.5 Twee belangrijke grote
kunstinterventies die echter nog steeds niet zijn gefinaliseerd, het eerste zelfs nog niet
gestart, en die vanuit de doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap wel voldoen aan
de regelingen, maar vanuit diezelfde diensten van de Vlaamse Gemeenschap dan weer
niet worden geconcretiseerd.

Het Cahier #1 bezit wel een merkwaardig beeldessay van Niels Donckers. Als fotograaf
is Donckers aangesteld geweest door bOb van Reeth om het Vlaamse landschap in
haar identiteit vast te leggen. Dit resulteerde in een geheel van meer dan 1.500
opnames, iets wat Donckers zelf voortdurend bijwerkt om zodoende de evolutie van dit
landschap voor komende generaties in ogenschouw te geven. Het is een belangrijk
statement van zowel een bouwmeester als van een fotograaf-kunstenaar. Getuige
hiervan is het vermeld beeldessay dat “beeldig” spreekt wat het Vlaamse landschap
kenmerkt: een amalgaam van vormen, van “laisser-aller”, van eigen-zin van lokale
openbare besturen. Eén ervan, nl. de rotonde in Willebroek getuigt zelfs van een PPS-
systeem avant-la-lettre: een firma in bouwmaterialen die een rotonde sponsort en die er
dan ook haar reclamebord mag plaatsen. Onder het mom van toekomstgerichtheid
worden bouwmaterialen aangewend als fragmenten van een schotelantenne. Absurder
kan nauwelijks  ...
Het beeldessay van Donckers is meer dan louter amusant-boeiend: het duwt iedereen
met de neus op de feiten over wat we zijn, wat we doen, wat we als ontwerpers en
kunstminnaars niet willen zijn en niet willen doen, maar wat toch gebeurt. Het vertelt
over nonchalance, het spuwt ons enig leedvermaak in de ogen. Van starfighters tot
opgestapelde fietsen: de “zwarte van Brakel” heef aldus ook zijn monument in de
gemeente van de ex-eerste burger van België. Volksvermaak en plat vertier ...
Donckers laat ons doorheen zijn beelden verwijzen naar wat ook de Franse rotondes
zijn zoals we die ons in het geheugen printen: van een duidelijke vorm uit de 70-er jaren
vorm, van een ongelooflijke lelijkheid, getuigenissen van het feit dat ingenieurs zich
soms als kunstenaars wanen. Zijn onze rotondes beter? Mooier? Authentieker? Wie
zegt het? Pijnlijk wordt het wanneer architecten en ingenieurs zichzelf tot kunstenaars
verklaren.

Terug naar de essentie van het boek. Waarom vraagt een bouwmeester via zijn kunstcel
aan kunstenaars om werken te creëren op rotondes? Wat is hier de onderliggende
ondertoon van? Gaat het dan zo goed met de gebouwde omgeving en tussenruimte in
Vlaanderen? Of, zoals sommigen dan soms beweren: hoeven we die dingen wel want
zijn we daar wel in geïnteresseerd om een ‘mooie’ openbare ruimte te hebben? Moet
Vlaanderen verworden tot een opgekuist overvormelijk geheel waarbij elke centimeter
bedacht is, of moeten dingen juist aan verbeelding worden gelaten? Een reeks vragen
die de kern van de zaak bepalen, maar één ding is zeker: opgekuist dient er gedaan te
worden.
Er kan niet onderruit gegaan worden: de vraag naar kunstinterventies op een rotonde is
een vraag die achterna komt want eerst is er het verkeerstechnische van een rotonde
zoals de draaicirkel en de verlichting, de erop uitkomende straten, enz.  Hoort kunst dan



thuis op een dergelijk hectisch gebeuren en zo ja, welke kunst? Of meer: wat is dat,
kunst op een rotonde?

Het staat buiten kijf dat elk van de geselecteerde kunstenaars een naam heeft en
belangrijke goede kunstwerken maakt. Daar is geen twijfel over, noch over de selectie.
Maar het wordt benauwender bij het bekijken van de resultaten van deze zoektocht en
opgave. Met welke parameters worden kunstenaars belast om een werk in de openbare
ruimte te plaatsen? Als kunst al sowieso in de openbare ruimte moet komen ...

Ronde punten zijn specifieke plekken, infeite zijn ze geen niet-plek want ze bestaan,
weliswaar enerzijds in perspectief, meer nog in een renaissanceperspectief
(éénpuntperspectief, maar dan vanuit de autobestuurder) en in een rondgang
anderzijds. De werken blijven onbereikbaar (letterlijk). Grootte, omvangrijkheid en
volumetrie hebben onverbiddelijk te maken met de situatie: is het een landelijke rotonde,
een semi-urbane of een stedelijke, wat ook direct met de grootte van de rotonde te
maken heeft, met het zicht, met het zien van het tegenliggend verkeer. Op sommige
plekken (zoals in het vermelde Willebroek) dient zelfs soms uitzonderlijk transport over
de rotonde te kunnen rijden, iets wat elke inplanting van een werk nog verder
bemoeilijkt. De middenzones van de rotondes in Vlaanderen zijn pietluttige plekken,
amper 10 meter straal. Meer ruimte wordt er nauwelijks genomen. Maar soms zijn ze
wel van een ander type, worden er dubbele rotondes gebouwd zoals te Kortrijk en te
Knokke, of worden, zoals in het laatste geval, zelfs verkeerslichten geplaatst. U bemerkt:
éénduidigheid en/of duidelijkheid bestaat niet.

In het reeds vermelde essay gaat Jeroen Boomgaard verder: “Tegenover de openbare
ruimte staat het niemandsland: een gebied dat niet permanent geclaimd kan worden,
waar geen specifieke wet geldt en waar in principe alles mogelijk lijkt. Een gebied dat
daarom ook steeds opnieuw overschreven kan worden met steeds nieuwe
betekenislagen. Dit niemandsland lijkt tegenwoordig verder weg dan ooit. Kunstwerken
zijn weliswaar in staat verwarring en dubbelzinnigheid op een bepaalde plek naar voren
te halen maar te vaak dient dit als een symbolische compensatie voor de
ééndimensionaliteit die aan het gebied wordt opgelegd. In plaats van ruimte te scheppen
nemen kunstwerken ruimte in en daardoor zijn zij onverbrekelijk verbonden met de
overheidsstrategie die streeft naar activering én beheersing.”6 Dit tekstfragment is
interessant omdat het de kern van de zaak bepaalt: kunst die dient om ruimte te
scheppen en een overheidsstrategie die streeft naar beheersing. Want waar gaat het in
rotondes om: de kunstwerken kunnen nauwelijks ruimte scheppen (letterlijk zeker niet,
en door hun plaatsing laten ze ook moeilijk een figuurlijke of mentale ruimteschepping
en bijhorende ervaring toe). Komt dus het moment van de strategie en de beheersing en
hier is dubbelspel aan de orde: een overheid die zich nauwelijks inlaat met de openbare
ruimte, die maar net gestart is met een inhaalmanoeuvre, in een context waar er nog
zoveel te doen is over de échte te bouwen ruimtelijke genoegdoeningen via collectieve
gebouwen en die gestarte initiatieven nog dikwijls de mond toesnoert. Een
gemeenschapsgevoel is nog steeds vreemd aan een overheid die bestaat uit individuele
personen die een beleid bepalen vanuit een eigen interpretatie van hoe de wereld er
moet uitzien.

De opdracht die de acht kunstenaars is meegegeven, is door de curatoren als volgt
geformuleerd: “De Vlaamse wegen worden in het kader van de mobiliteitsproblematiek
op vele plekken uitgerust met rotondes. De kunstcel wenst met een artistieke
onderzoeksopdracht voorstellen te ontwikkelen die aangeven dat een artistiek concept



niet in tegenstrijd hoeft te zijn met de context van de opdracht en de plek. Het genereren
van voorstellen die de publieke ruimte in al haar geledingen bespeelt, vormt in het
bijzonder de uitdaging.”7 Deze opdracht resulteert in een diversiteit van acht voorstellen
waarvan er zich zes situeren op abstracte niet nader bepaalde rotondes en twee op een
specifieke plek. De voorstellen zijn, hoewel sommige dus gedacht voor een specifieke
plaats, niet onmiddellijk bedoeld om gerealiseerd te worden, maar zouden dit wel
kunnen. Zouden, weliswaar.
Ze gaan van een duidelijk architecturale ingreep zoals “Como o5” van Manfred Pernice
waarbij de titel een verwijzing is naar het pendelverkeer naar de regio Ticino, tot een
vraagstelling en reflectie met leerlingen van de Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst in Geel (Jef Geys). Of van een reeks computersimulaties van fotografische
opnames van kleine constructies uit de dodencultuur langsheen Argentijnse wegen
(Francis Alÿs) tot een fontein voor een rotonde in een stadscentrum, nl. een cirkel met
twee kubussen (Ettore Spalletti), naar analogie met het motief van een ruiterstandbeeld
zoals er in zovele steden er te vinden zijn. Jimmy Durham daarentegen beschrijft in zijn
tekst enkele bedenkingen omtrent publieke kunst en rotondes en geeft hiermee een
kritische noot met als eindconclusie “We behoeven publieke kunst die noch
monumentaliteit ademt, noch de ijdelheid van de kunstenaar.” Hij bedenkt een bronzen
boom met levensgrote bijna cartoonachtige figuur van een gier die uitkijkt over het
verkeer, met als titel “Thinking of you”. Het voorstel van John Bock daarentegen getuigt
van enig cynisme door in te gaan op het gekende beeld van de wegrestaurants met
bijhorende plasstop: een drive-in sushibar met bijhorende sanitaire voorziening dat qua
beeld representatief wordt via een scatologische installatie op het dak.
De twee voorstellen voor een concrete locatie zijn Catching the Hare (Ilya en Emilia
Kabakov) voor de drie rotondes langs de N 36 ter plaatse van Izegem en Sunset Sunrise
(Lili Dujourie), een rond bassin waar het water steeds overloopt en waar bij avond en
nacht een rood-oranje licht en ’s morgens een blauw-wit licht het geheel belicht, en dit
voor een nieuwe rotonde, in het centrum van Izegem. Waarom nu plots Izegem? Wat
heeft deze gemeente als specificiteit dat daar nu de meest pertinente, mooiste, meest
betekenisvolle rotondes zouden zijn? Izegem heeft nu het toeval dat ze in deze
legislatuur een bekende inwoner heeft: Geert Bourgeois, Vlaams minister van Media,
onder wiens bevoegdheid de diensten van de Vlaams Bouwmeester ressorteren. Voor
wat, hoort wat.

De vraag naar voorstellen past in het kader van de optie van de Vlaams Bouwmeester
om ontwerpers te selecteren voor bepaalde projecten, meestal gaat het dan om
architecten die projecten (kunnen) maken voor een collectief gebouw dat mits
overheidsgeld wordt gebouwd. Vele van de projecten in de Open Oproep zijn tevens
landschappelijke projecten, bruggen, enz, m.a.w. constructies van artistieke
ingenieurskunde. Door sommigen van de architecten wordt vanuit de eigenheid van de
constructies en ontwerpmethode inherent gedacht aan een onmiddellijk samenwerking
met kunstenaars. De recente architectuurvoorbeelden uit o.a. Zwitserland getuigen van
deze aanpak: geen afzonderlijke opgeplakte kunstinterventies, wel een
onlosmakelijkheid. Werken van Rémy Zaugg, Helmut Federle of Pipilotti Rist zijn zo
geconcipieerd dat ze de architecturale expressie versterken. Wisselwerkingen tussen
architecten, kunstenaars, ingenieurs, landschaparchitecten, zelfs schrijvers,
scenografen, filosofen en/of cineasten, liggen nu meer voor de hand tot het ontwikkelen
van ruimtelijke concepten en ervaringen. Door de bouwmeester is het initiatief van de
Meesterproef ook in het leven geroepen waarbij jonge architecten en startende
kunstenaars kunnen samenwerken aan kleinere opdrachten die vanuit de Gemeenschap
worden aangereikt. Vanuit dit gegeven is het merkwaardig dat het in dit Cahier vermeld



onderzoeksproject nog steeds wordt toegespitst op louter kunstenaars. En dit is
duidelijk: de autonomie van het werk is daardoor overduidelijk, elk voorstel voor een
kunstwerk staat los van de plek, zelfs al is het bedacht voor een specifieke plek. En
terwijl multidisciplinariteit wordt gevraagd bij wedstrijden in de ene richting, wordt ze
blijkbaar geweerd in de andere ... ondanks het feit dat de curatoren in hun proloog
gewag maken dat het belangrijk is dat bij de terreinverkenning de opgave niet louter op
te vatten als het te pas en te onpas plaatsen van monumentale sculpturen, en er naar
gestreefd werd kunstenaars te betrekken bij de conceptuele fase van de
infrastructuurwerken, liever dan hun rol te herleiden tot het aanbrengen van de obligate
‘kers op de taart’,8 is echter nog steeds geen sprake van een taart.

“Tegenover de traditionele praktijk van het invullen van een aangewezen locatie brengt
men tegenwoordig de culturele planologie in het spel, een model waarbij de kunstenaar
in een vroeg stadium wordt betrokken in de ontwikkeling van een gebied, zodat het
artistieke, de kunstenaarsblik, of het afwijkende in het planproces een kans krijgt. Voor
de rol van de kunst in de ontwikkeling van het groene hart lijkt deze werkwijze een
uitgelezen kans.”9 omschrijft Jeroen Boomgaard en hij stelt wel daarbij de vraag of dit
dan wel achterhand wel zo goed uitpakt voor de rol van de kunstenaar. Zijn/haar werk
wordt dan wel deel van hetgeen wat de markt verwacht (in casu dus ook de overheid
met haar strategie, via de krijtlijnen van een curatorschap), maar zoals overal blijft
iemand die ook maar iets plaatst in de openbare ruimte verantwoordelijk, zelfs schuldig.
Infeite staat elk werk, van gelijk wie, daarmee opnieuw midden op de rotonde.

Dit Cahier is de derde publicatie die de huidige Vlaams Bouwmeester uitgeeft, na een
folder waarin hij zijn beleid verkondigt 10 en een volwaardige editie van Kunst in
Opdracht 11 dat alweer een initiatief is van de vorige Vlaams Bouwmeester bOb van
Reeth en waarin een stand van zaken van kunstopdrachten in de openbare ruimte in
Vlaanderen, al dan niet geïntegreerd, is opgenomen. Deze editie kan dus niet anders
dan worden gezien in de context van de positie van de Vlaams Bouwmeester, van zijn
kunstcel, van de Vlaamse context en overheid, en van het Vlaamse landschap. En niets
is op dit ogenblik meer vervelend dan nu nog te spreken over iets als zijnde Vlaams.
Want context betekent iets anders dan de plek, iets anders dan omgeving.
En misschien is dan het begrip ‘dubbelzinnigheid’ de context waarbinnen het cahier en
het gebeuren van kunst op ronde punten dient te worden gezien. Dubbelzinnigheid in
het vlak van de inhoud van de kunst, maar tevens in het gebied van de vraagstelling en
plaatsing. En er is de vraag aan de kunstenaars zelf met hun antwoord. En er zijn de
beelden van die antwoorden en er is het element van niet-gerealiseerd zijn.
Daarenboven zijn er de beelden die zich nestelen in het geheugen, zelfs niet
gerealiseerd en zijn er de woorden in bijhorende teksten en deze in de naderhand
geschreven reflecties. Les mots et les choses, of naar Jean-Luc Godard: Les choses,
non les mots.

Sinds onlangs is er een website – internet is de nieuwe context – waarbij heel wat
rotondes met “kunst” te zien is: www.rotondekunst.eu. Het is overduidelijk een
Nederlands initiatief. Alleen al de keuze van de beelden en de mogelijkheid van
participatie om zelf de website aan te passen en te stofferen getuigen hiervan. Hierop
zijn echter geen kunstwerken te vinden die algemeen als ‘kunst’ te beschouwen zijn, wel
situaties die eerder aan het lachwekkende grenzen (er zijn dus inderdaad een aantal
Vlaamse situaties te bespeuren, we zouden verder kunnen aanvullen).
Maar waar staan ze dan, die goede kunstwerken op rotondes? Zouden de acht
voorstellen die in het Cahier opgenomen worden dan behoren tot een wereldwijde



aanzet om goede kunst op ronde punten te plaatsen? Inmiddels is trouwens ook onze
perceptie van de openbare ruimte totaal gewijzigd: we kijken niet meer naar loutere
schoonheid en de eenheid van een ontworpen plein bestaat ook al niet meer. Een plein
hoeft vanuit de hedendaagse vraagstelling ook verschillende gebruiken te moeten
kunnen opnemen, meestal per dag een ander gebruik, minstens. In die zin zijn rotondes
misschien de enige plekken die niets anders behoeven dan zichzelf te zijn: er kan geen
(ander) gebruik voor bedacht worden dan louter “niets”. Vanuit zichzelf vraagt een
rotonde dus om niets, het vraagt niet om kunst. Elke vraag om kunst op een rotonde zou
dus overbodig zijn. Om dan nog te zwijgen van de hoeveelheid tekens en borden die
dienen aanwezig te worden gesteld om een rotonde als verkeersveilig te beschouwen:
het Leonard-kruispunt langsheen de Brusselse Ring is hiervan het ultieme voorbeeld. En
bij dit gegeven: geen enkel van de acht voorstellen houdt zich ledig met de realiteit van
een rond punt: wat gebeurt er indien op elk van de voorstellen de nodige borden met wit-
rode schuine lijnen worden toegevoegd, eventueel zelfs in knipperlichten, wat met de
blauwe cirkelborden met witte pijlen, wat met de zebrapaden op de vloer, de rode cirkels
voor fietspaden, enz ...

Heeft het cahier dan geen waarde? Toch wel: het geeft de moeilijkheden weer van het
overeind blijven van kunst in de openbare ruimte. Steeds gaat het over de schaal en
betekenis, over impact en perspectief, over ervaring en begrijpbaarheid. Alle acht
voorstellen bestaan doorheen hun fragiliteit en hoewel ontworpen op vraag voor de
hardheid van een dergelijke niet-plek, worden ze er teniet gedaan. Dit zegt misschien
veel over de plekken zelf, over het feit dat we er nu aan toegekomen zijn om vanuit onze
vrijheid en mogelijkheden een danige mobiliteit te ontwikkelen zodat we niets anders
meer kunnen dan dat er dergelijke plekken moeten worden gecreëerd. Maar moeten ze
dan worden gevuld met kunstwerken die in hun eigenheid nauwelijks de plek zelf
(kunnen) overstijgen. Het “zwarte gat” van Luc Deleu is op dat terrein sterker omdat het
het niemandsland van een rond punt weergeeft en een zwart gat vertelt dan zoveel meer
over openbare ruimte en mentale invulling. Kleine fragiele mementi mori vinden we
langs de E40 te Zwijnaarde, de N49 te Hoeke, enz en doen ons nadenken over de
fragiele tijdelijkheid, maar het memento mori zoals waarover Wim Cuyvers het heeft op
een begraafplaats in de Vlaamse Ardennen vertelt meer over hoe wij met leven en dood
omgaan, enkel al door er tentjes van vluchtelingen te plaatsen naast de grafzerken.
Fonteinen die onbereikbaar zijn terwijl water één van de meest levende elementen is in
een publieke ruimte, maakt juist de vraagstelling omtrent de interventie des te
pregnanter. Maar elk plein in elke Midden-Europese stad heeft een waterbassin waar
water stroomt. Het lijkt de evidentie zelve dat water bereikbaar is. Dergelijke beelden zijn
daarenboven sterker dan gelijk welke interventie op een punt waar we toevallig
passeren.
Misschien wordt de moeilijkheid beklemtoond doordat de meeste van de voorstellen
louter op papier en in maquette bestaan, omdat hun werkelijkheidswaarde, zijnde
betekenis en impact, niet getoetst kan worden. Juist daarom wordt elk van de
voorstellen als overbodig omdat er nog zoveel andere dingen zijn die eerst dienen te
worden opgelost, en wat tevens tot de taak van de overheid behoort, in casu ook de
Vlaams Bouwmeester. Misschien moeten ze ook eerst gerealiseerd worden om te zien
of ze wel degelijk kunnen functioneren in die plekken waar andere factoren belangrijker
zijn, om te zien of ze het statuut van decoratie of toegevoegd element kunnen
overstijgen, of ze kunnen  overeind blijven doorheen de steeds groeiende mobiliteit, of
ze sterk genoeg zijn om het ‘dirty realism’ aan te kunnen.



“Elk kunstwerk draagt het museum met zich mee en vooral in de openbare ruimte is dat
een last. Niet omdat het werk daarmee bij voorbaat het stigma van elitair en
onbegrijpelijk opgelegd zou krijgen, maar omdat het stempel ‘kunstwerk’ buiten het
museum het zoeken naar betekenis eerder belemmert dan versterkt. Doorgaans
balanceert kunst in het publiek domein dan ook tussen herkenbaarheid als kunst en
begrijpelijkheid in een ander kader.”12 Daar gaat men niet omheen. Maar goede werken
blijven overeind in dit vacuüm van het niemandsland zoals een rond punt. De vraag is
enkel of fragiele werken overeind blijven, of werken met meerlagige betekenissen die
zich eerder goed voelen binnen de beperkte en beschermende muren van een museum
overeind blijven of gedoemd zijn om teloor te gaan. De vraag is dus of kunst overeind
blijft. Het is niet omdat men zich als kunstenaar de ruimte buiten het museum
aanbelangt als reflectie voor het werk dat daarom het werk zelf die ruimte aankan. Beide
zijn duidelijk van een diverse impact. Door zich te moeten distantiëren van de werkelijke
fysieke ‘aanraking’ van een werk wordt dit werk bijna autistisch als inzet en daarom
blijven juist enkel de meest abstracte werken overeind -de monumenten-: omdat ze in
hun abstractie een tegenpool vormen voor het amalgaam van stedelijke niet-vormen,
voor een benadering ‘à l’improviste’dat zo typerend is voor elke omgeving hier, zij het nu
landelijk, landschappelijk, halfstedelijk of stedelijk. Kunst wordt gebruikt om de ruimte op
te vrolijken, kunstenaars worden genomen om het statuut van een dorp, gemeente of
stad een meerwaarde te geven, internationaliteit helpt daarbij om het niveau te bepalen.
Zo is het nu eenmaal geworden. Kunstwerken worden hiervoor ingezet, een kunstcel
wordt hiervoor gebruikt. Use me.

Wat is er nu aan de hand met dat Cahier? In eerste instantie: zoals gezegd, het
beeldessay van Niels Donckers verdient alle aandacht. Doorheen de beelden wordt er
gelezen wat de ‘kwaliteiten’ zijn van begrippen als vindingrijkheid, plat vertier, invulling
van leegte, goedkope genoegdoening, enz. Allemaal thema’s die het Vlaamse land
(ver)sieren. Een ‘atlas’ met zijn visie over dit landschap dringt zich werkelijk nu op. Als
fotograaf legt hij het landschap vast, als kunstenaar geeft hij er een kritische laag aan.
Daarnaast zijn er de woordessays van zowel Châtel-Coremans, Lieven de Cauter en de
curatoren. Hierdoor wordt alles naar behoren opgetild tot een semi-academisch niveau,
zo eigen aan alles wat dient  te ontsnappen aan elke werkelijkheidswaarde van de
gebouwde omgeving. Stilaan is het besef wel gegroeid wat de betekenis is van ons
nadenken, maar meer en meer splitst de ontwerpwereld zich in twee: deze van het
denken en deze van het doen. Het academische scheidt zich af van de mogelijkheden
om dingen nog uitgevoerd te krijgen. Dit Cahier verheldert dit voor de zoveelste keer.
En dan zijn er  de voorstellen zelf. Ze bestaan in een beschermde context van een boek
en een tentoonstelling. Nauwelijks ontsnappen ze aan dit gegeven alsof ze zich eerder
inlaten met het eigen traject van enerzijds de kunstenaar en anderzijds van een kunstcel
die poogt om Vlaanderen een geweten te schoppen, een geweten dat grotendeels en
eenmaal buiten de wanden van bescherming, botst op onwil, onkunde, persoonlijke
ijdelheid e.d.
Als laatste is er het epiloog van de Vlaams Bouwmeester Marcel Smets zelf. In
tegenstelling tot bOb van Reeth is hij meer begaan met de infrastructurele werken, met
omzeggens dus de openbare ruimte. Maar behoort kunst wel hiertoe? Behoort kunst tot
die inlassing in de openbaarheid? De vorige bouwmeester komt vanuit de praktijk van
het beroep, met de drang om betekenisvolle ruimten te willen/kunnen  ontwikkelen, om
een nieuwe generatie te laten ontplooien, om kunst en architectuur een vrijgeleide te
geven naar goedgebouwde volumetrieën en tussengebieden. Een groter verschil tussen
beide bouwmeesters is nauwelijks vatbaar: van de praktijk naar de theorie, zelfs van een
onderbouwde praktijk naar een academische theorie die bijna geen voeling heeft met de



realiteit, van les choses naar les mots ... Dit cahier is in eerste instantie een aanzet van
de eerste visie die resulteert in de tweede. Marcel Smets heeft het in zijn nawoord
daarenboven over een coherent landschap. Elke ruimtelijk ontwerper weet echter dat
coherentie in dit landschap ver te zoeken is, dat fragmenten en tijdelijkheid hoogtij
vieren, dat macht en individu de overmacht hebben, of: dat er nauwelijks enig collectief
gedachtegoed aanwezig is.

De publicatie heet “Cahier #1” waarvan #1 het meest belangrijke is in de titel: het wil dus
zeggen dat er een nummer #2, #3, #4, enz, komt. Hopelijk, want er valt veel te zeggen.
En niet enkel over kunst, want inmiddels zijn er op 3 jaar tijd talloze projecten ingediend
waarbij architecten, ingenieurs, kunstenaars e.a. samen voorstellen voor architecturale
ruimten hebben ingediend, die de openbaarheid niet zien, waar geen discussie wordt
rond gevoerd. Honderden wedstrijdvoorstellen voor gebouwen op te richten met
gemeenschapsgeld liggen stilzwijgend in de archieven van de bouwmeester, van
individuele architecten en kunstenaars. Reeds acht jaar investeren talloze ontwerpers in
zichzelf om zo te verder te geraken dan de eigen opdrachten. Een decennium lang
wordt er nu met lede ogen toegezien dat internationale architecten hier schoon schip
maken voor belangrijke opdrachten terwijl onze architecten nauwelijks (lees: niet) aan
bod komen in het buitenland. Eenrichtingsverkeer waarbij de hier aanwezige financiële
armslag zich steeds maar verder uitdunt. Wat is dan de ‘core’ van de Vlaams
Bouwmeester die na drie jaar één cahier publiceert met acht voorstellen voor een rond
punt?

In de 19de eeuw ging de “embellissement de la ville” wel degelijk over uitgevoerde
projecten enerzijds en over tijdelijke te realiseren parkdecoraties en festiviteiten
anderzijds. Maar na tweehonderd jaar betekent ‘embellissement’ in een letterlijke
vertaling niet enkel de ‘opschoning’ van de ruimte maar misschien ook wel ‘verschoning’.
Een verschoning in de betekenis van ‘de spons over de schuld’. En dan pas wordt het
gevaarlijk.

Christian Kieckens, januari 2008
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