
Nordenskiôld ans the Ice Cap, 2000

In hoofdstuk VI 'van "La Poétique de l'Espace" (1957) behandelt Gaston Bachelard het thema
van "Les Coins" als een bepaling van ruimte en van zijn. Waar hij het in het eerste deel van
de tekst heeft over het toevluchtsoord als een eerste waarde van "zijn", met name de
immobiliteit ('Je suis l'espace où je suis'), gaat hij in het tweede deel verder over "une
demeure chimérique dans le recoin d'un bâteau" om het daarna met referentie naar Milosz te
hebben over de dromer die zijn geluk kent door triestig te zijn, tevreden om alleen te zijn en te
wachten. In die hoek, zegt Bachelard, mediteert men over leven en dood, zoals het de regel
is bij elk passioneel hoogtepunt. (1)
Het beeld van een ruimtebepaling doorheen vier hoeken was aanleiding tot een reeks eigen
projecten zoals de installatie "Einräumen" in 1993 en de omgekeerde tafel voor Interieur 98.
Waar in het eerste project tevens een connotatie van Montefeltro's studiolo werd
geïntroduceerd -de installatie gaf een ruimtelijk labyrint als resultaat- was in het tweede
zowel de omkering van het object (Bruce Nauman) als de ruimte onder een tafel of tussen de
poten van een tafel (het huis of de boot bij elk kinderspel) aanleiding voor de
tentoonstellingsvormgeving over tafels: tafelpoten als hoeken, als afbakening. Het eerste als
verstoring van het bestaande doorheen een eenvoudige toevoeging, het tweede als
vanzelfsprekendheid en direktheid van beeld.
Het werk " Nordenskiôld ans the Ice Cap" (2000) van Joachim Koester geeft echter een totaal
andere omschrijving weer. De foto laat een verkommerde houten constructie zien van een
restant van 4 overeind gebleven hoeken in een verlaten noordpoollandschap: Deense 19e
eeuwse wetenschappers die bij het stranden op een ontdekkingstocht, hun eigen boot
omgebouwd hebben tot een "huis" van over-leven en dat "getekend" is door de tijd.
Hoeken, coins. Het is een eenvoudig beeld dat in een eerste lezing een ruimte bepaalt en zich
vervolgens laat kennen als een afbakening van een "plek". Het is één van de meest primaire
principes van het bouwen (we willen hier opzettelijk niet van architectuur spreken).
Vooraleer men nu nog in Zwitserland met de constructie van een gebouw aanvangt, bakent
men het volume af door 4 hoekpalen te slaan en aan de top twee plankjes onder 90° de
hoogte van het gebouw aan te duiden. Als een eenvoudige verstaanbare handeling die elke
medeburger bewust maakt over zijn inspraak in het collectief patrimonium: bouwen en natuur.
Ook in stedenbouwkundige structuren blijven hoeken overeind. Zo is bijv. Inglostadt
opgebouwd rond de kruissing van twee romeinse heirwegen waarvan één straat echter niet
exact rechtdoor loopt maar enkele meters verschoven is. Een duidelijk gebaar waardoor de
hoeken perspectivisch worden benadrukt en hun belang in de structuur vinden. Doorheen de
gehele architectuurgeschiedenis valt het trouwens op dat hoeken (zowel architectonisch-
formeel als economisch- functioneel) overeind blijven als (h)erkennings- en ankerpunten in
het stedelijk weefsel.
Het zoeken van de Deense wetenschappers, het verlangen naar het ont-dekken, de drang
om te overleven, de direktheid van bescherming, alle vertellen ze (stilzwijgend) over dat
"bouwen" aan een gedachtengoed, aan perspectief, aan patrimonium, zelfs al moeten er
daarvoor belangrijke dingen opgeofferd worden. Of zoals naar Thomas van Aquino kan
worden gezegd: "Vernietigen om op te bouwen ... ".
In het laatste hoofdstuk van het geciteerde boek, met name in 'Dialectique du dehors et du
dedans', haalt Bachelard Rilke aan die in een brief aan Clara Rilke schrijft: "Les oeuvres d'art
naissent toujours de qui a affronté le danger, de qui est allé jusqu'au bout d'une expérience,
jusqu'au point que nul humain ne peut dépasser." (2)
Dit is voor mij het niet-loslatende verhaal achter dit werk van Joachim Koester: de tweede
lezing van een (kunst)werk als een nieuw klankbord voor een eigen zoeken, als een
perspectief van voort-bouwen op bestaande structuren. Het besef dat we niets nieuws
meer kunnen vinden, alleen nog her-vinden om dan zo terug nieuwe dingen te maken. Zoals
Joachim Koester.
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