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In 1996 ontwerpen de Zwitserse architecten Jacques Herzog & Pierre de Meuron
een ‘Kunstkiste Bonn’ voor het behuizen van de Sammlung Grothe, één van de
meest belangrijke kunstverzameling in het naoorlogse Duitsland met werken van
meestal groot formaat. Het project wordt echter niet gerealiseerd maar wordt
vervolgd in een andere vorm, zijnde het Museum Küppersmühle te Duisburg,
ontworpen in 1997 en gerealiseerd in 1999. Dit project maakt een onderdeel van het
grootschalige IBA Emscher Park dat is ontstaan en bedacht voor de herontwikkeling
van de ganse Ruhrgebied en waarvan o.a. ook het grote Zeche Zollverein in
Gelsenkirchen deel uitmaakt. Het historische industriegebouw met zijn silo’s en groot
baksteenvolume, gesitueerd in het binnenhavengebied van Duisburg –
Küppersmühle is een maalbedrijf dat gestart is in 1860 - is aldus de eerste
standplaats voor het tonen van deze belangrijke verzameling van ongeveer 800
werken, voornamelijk schilderkunst en fotografie.
Het specifieke aan deze renovatie en hergebruik tot museum is dat het enerzijds
gaat om het inbrengen van nieuwe impulsen in oud-industriële sites zoals deze te
Duisburg, dat gesitueerd is in het centrum van de deelstaat Nordrhein-Westfalen.
Deze regio  bezit om allerlei reden een grote naambekendheid, in de eerste plaats
om reden van de enorme industriële ontwikkeling sinds halfweg de 19° eeuw, met
hoogtepunten tijdens de beide Wereldoorlogen maar sinds de jaren ’60 in totaal
verval, met alle gevolgen vandien. In de kunstkringen echter, en dan voornamelijk
om reden van de ganse Düsseldorfer Schule gedirigeerd door Bernd en Hilla Becher
ontstaat er een ganse generatie kunstenaars die vanuit en met de architectuur via
fotografie en sculpturen hun beeldmerk maken: Andreas Gursky, Thomas Ruff, enz.
Dat deze Sammlung Grothe bijgevolg zich in een dergelijk gebouw weet te vinden, is
geen op zichzelf staand feit. Plek en inhoud vallen als puzzlestukken in elkaar.

Het gebouw bestaat uit een imposant bakstenen constructie en heeft grote ruimtes,
bijgevolg ideaal voor het tentoonstellen van de collectie. Herzog & de Meuron
hebben het gebouw op een bijna chirurgische wijze aangepakt: geen
grootsprakerigheid, geen overdonderende architectuurtaal, maar insnijdingen in de
constructie om zeer verticale zichten en lichten toe te laten. Aan de straatzijde zorgt
een nieuw volume in rood beton voor de nodige verticale circulatie, uitgewerkt als
een sculpturale trap uit éénzelfde materiaal, bijgevolg uniform met de architectuur,
zowel de bestaande als de nieuwe. Dit Treppenhaus maakt nu deel uit van één van
de meest fotografische objecten uit de recente architectuurgeschiedenis omdat het
iedereen uitdaagt op basis van het onfotografeerbare moment.
In 2005 wordt de Sammlung Grothe verkocht aan het echtpaar Sylvia en Ulrich
Ströher, verzamelaars uit Darmstadt. Hun collectie bestaat uit ongeveer 1.500
werken van Duitse kunstenaars, eveneens hoofdzakelijk uit de naoorlogse periode.
Interessant is aan dit feit is dat het samenbrengen van de beide collecties een
mogelijkheid biedt om van een groot aantal Duitse kunstenaars werk te tonen uit
verschillende periodes: collecties in collecties. Tot de kunstenaars behoren namen
als Gerhard Richter, Sigmar Polke,  Joseph Beuys, Hanne Darboven, Imi Knoebel,
Candida Höfer, Rosemarie Trockel, enz.

Om dit alles aan het publiek te tonen heeft de museumdirectie onder leiding van dr.
Walter Smerling opdracht gegeven aan Herzog & de Meuron om het bestaande
museum uit te breiden. Geen simpele vraagstelling, temeer omdat de huidige
constellatie van gebouwen op het bestaand terrein nauwelijks enige uitbreiding op de
grond toelaat, ook al om reden van de contextuele aard ter plaatse, nl. de
aanwezigheid van het kanaal enerzijds en de verkeersbrug anderzijds. Omzeggens:
het terrein is te klein ...



Herzog & de Meuron doen een voorstel dat resulteert in een nieuw volume
bestaande uit 22 tentoonstellingszalen en goed voor ongeveer 2.000 m2. Op zich
logisch, ware het niet dat het nieuwe volume bedacht wordt bovenop de bestaande
silo’s, en wel op een dergelijke manier dat twee derden van het nieuwe tweelagig
volume de silo’s overkraagt, gelijkwaardig langs beide zijden, dus een soort van T-
volume creërend.
Het volume – de kist - wordt langs de buitenzijde voorzien van nieuwe materialen
waarbij het spel van zicht en licht, transparant en translucent eer wordt aangedaan:
geen zichtbaar zware constructie maar als een licht element dat elke vorm van
zwaartekracht, dat zo eigen is aan architectuur, weerlegt. Het is een typische Herzog
& de Meuron reflectie: het dialogeren van het nieuwe met het bestaande, de
bevreemding van de logica tegenover de uitdaging, en het hun doorgedreven zoeken
naar andere uitdrukkingsvormen voor de huid van de gebouwen. Samenwerken met
kunstenaars en werken voor de kunst zijn één van de thema’s die hun werk en
houding kenmerken. Maar hierbij gaan ze verder dan “Kunst am Bau” (Kunst in
Opdracht): het gaat hen niet direct om visuele integraties van het autonome
kunstwerk maar om de wisselwerking met de kunst en hoe architectuur een
meerlagigheid kan krijgen vanuit de samenwerking.

Hoe moet de uitbreiding van het Museum Küppersmühle te Duisburg nu worden
gelezen en hoe dient dit volume dat geplaatst is op de silo’s dienen te worden
begrepen? In het boekje Le pied de la lettre - Trois cents mots propres (1) omschrijft
de Franse filosoof Michel Tournier het begrip “anatopisme” als volgt (vertaald):
‘Woord dat gecreëerd is door Michel Tournier in zijn boek Livre de dos. Equivalent
voor de ruimte van wat anachronisme is voor de tijd. Het surrealisme maakt
veelvuldig gebruik van anatopisme. Bijvoorbeeld: zich de Eiffeltoren inbeelden in de
volle Sahara.’
Dit is op zich een eerste stap, maar er is meer aan de hand. In verschillende recente
projecten maken Herzog & de Meuron gebruik van eenzelfde methode die ze
inmiddels tot een eigen methodologie hebben ontwikkeld: zowel hun project voor de
kunstruimte Caixa te Madrid of voor de Elbphilharmonie te Hamburg getuigen van
een gelijkaardige aanpak: het nieuwe volume bovenop de bestaande (bakstenen)
constructies. Maar wat typisch is aan hun nadenken is dat ze in hun methode steeds
weer andere toepassingen inbrengen: er herhaalt zich nauwelijks eenzelfde volume,
steeds is er een herdenken van plaats en tijd, van gebruik en expressie, van
aanwezigheid en (h)erkenbaarheid. Dit maakt het juist rijk en meerduidig. Idem
gebeurt nu in Duisburg: het volume - een kist, een Zwitserse kist, beeldspraak
waarmee de recente Zwitserse architectuur trouwens wordt bestempeld – wordt
bovenop de silo’s geconstrueerd. Maar waar hun architectuur in het begin van de
jaren ’80 eerder een uitdrukking had van directheid van beeld, bezitten de huidige
ontwerpen een veelvoud aan betekenissen. Geen Romaanse abstractie meer maar
een barokke uitwerking. En hier is dit voorstel nu juist weer frappant: in vorm en
beeld is dit werk opnieuw in zijn huidige voorstelling als een terugkeer naar die
eerste werken waarmee ze een toon hebben gezet voor het Centraal-Europees
denken over architectuur. Maar doorheen beeld en tekening kan nu reeds getraceerd
worden dat hun signatuur zich niet zal beperken tot het eenvoudige beeld zoals dit
nu wordt begrepen.
Het nieuwe translucente volume wordt op dergelijke manier toegevoegd aan het
bestaande industriecomplex zoals dergelijke sites steeds hun ontwikkelingen hebben
gekend: bijbouwen uit noodzaak. En even industrieel is de interieure ruimte bedacht:
een structuur waarbij naar behoefte ruimten worden samengesteld volgens noodzaak
van het tonen van de collectie. Platformen voor tentoonstellen. Voor samen stellen.
Verzamelen als samenstellingen. Er bestaat geen directer logisch verband tussen
inhoud en vorm.



Wat is de betekenis van hun oeuvre en specifiek dit voorstel? In eerste instantie gaat
hun oeuvre voorbij elke vorm van louter functionele oplossing, zonder echter dit uit
het oog te verliezen: in die zin voldoen ze aan één van de  Vitruviaanse trilogie aan
architecturale waarden, nl. utilitas. Hun antwoorden laten zich daarenboven in met
venustas, een visuele genoegdoening of schoonheid (een begrip waar in de
hedendaagse architectuurtheorie, -literatuur en -onderwijs nog nauwelijks kan en
mag over gesproken worden). Met het derde begrip - firmitas - bewerken ze het
visuele spel en bevragen elke gekende constructieve logica. En toch blijft het in zijn
vorm verklaarbaar, zelfs zich inpassend in een reeks van 20°-eeuwse architecturale
iconen zoals het niet-gerealiseerde Wolkenbügel-project van El Lissitzky. Hun
onderzoek - sommigen noemen dit een summum van ontwerpend onderzoek - stelt
zich als voorbeeld naar zovele verwerkingen, van louter formele tot herwerkte
interpretaties. Het bureau Herzog & de Meuron kan beschouwd worden als een
bureau met wereldinvloed. Maar het kon enkele gebeuren via ene reeks van
mogelijkheden en het getuigt van een doorgedreven weerbarstigheid, nuchterheid,
perfectie en tomeloze intern structurele bevraging. Nicht einfach, sonst genau.

Christian Kieckens, december 2008

* Werkverzeichnis n° 301 staat voor project n° 301 in de Lijst der Werken van Herzog
& de Meuron, zoals vermeld in ‘Werkchronologie’, Herzog & de Meuron 1997-2001,
Birkhäuser, Basel, 2008, p. 249
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