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# Welkom in Köln, één van de grootste aartsbisdommen van Duitsland en
bijgevolg een enorm “katholiek bastion”. U bevindt zich in het Museum Ludwig,
gebouwd in opdracht van de Heer Ludwig, chocoladefabrikant en groot verzamelaar
van hedendaagse kunst.

# We introduceren u over twee bijzondere evenementen die met enerzijds Köln
te maken hebben en anderzijds met de katholieke onderlegger, één over
hedendaagse kunst en één over hedendaagse architectuur: het gaat om de integratie
van een glasraam van Gerhard Richter in de Kölner Dom en over de nieuwe van het
Diozesan-museum, ook Kolumba Haus genaamd.

# Gerhard Richter, in 1932 geboren te Leipzig maar al in 1961 via West-Berlijn
naar Düsseldorf uitgeweken, is van nature uit een “schilder, dwz. Hij gebruikt de
materie van het schilderen om  een velerlei manieren een expressies te vertalen en
om te zetten op doek, glas, metalen panelen, installaties, enzovoort. Daarbij komen
zeker een aantal thema’s een bod, gaande van figuratieve beelden, zoals bloemen,
figuren - meestal zijn de figuren dan in een flou-ig zwart-wit geschilderd -,
natuurlandschappen, enz ... tot abstracte schilderijen waarbij kleur en verf de materie
van het schilderij uitmaken. Het gaat steeds om een onderzoek in de expressie, om
beelden van levensbetekenis, zoals de kaars als teken van leven, of het gaat om de
wijze waarop het schilderen op een doek of paneel wordt uitgevoerd: met de borstel,
met de vingers, met palet, of geëmailleerd op glas. Zijn expressieve schilderijen,
tevens abstracten genaamd gaan van eerder kleine tot enorme grote afmetingen
waarbij Richter een specifieke methode aanbrengt om met een houten lat te wrijven
over het doek en aldus uitzonderlijke verwevingen van kleur teweeg brengt. In de
reeks dat te zien is in de Stichting De Pont in Tilburg zien we dat een geheel van
ongeveer 100 schilderijen van identieke grootte, van identieke kleurinbreng, verwordt
tot een verzameling van fragmenten die één geheel vormen.
Voor de installatie in de Kölner Dom grijpt Richter terug naar één van de reeksen
waar hij sinds ruimte tijd mee bezig is: een staalkaart van kleuren die geselecteerd
worden en zorgvuldig op doek worden gebracht. Het is dit onderzoek dat aanleiding
is geweest voor het grote glasraam dat in opdracht van de aartsbisschop van Köln
vervangen werd. Er dient te worden gestipuleerd dat een aantal glasramen om reden
van de bombardementen op het einde van de Tweede wereldoorlog beschadigd zijn
geweest en in een eenvoudige noodoplossing waren ingevuld. Het desbetreffende
glasraam bevindt zich op de zuiderflank van de Dom (bijgevolg aan de
rechterdwarsbeuk als u vanaf de hoofdingang de dom betreedt). Richter baseert zich
op een werk uit 1974 en dat "1140" heet, maar het Domfenster zelf heeft 11'263
glasvierkantjes die uitgaan van de 72 kleurnuances, die in de andere vensters reeds
aanwezig zijn. Hij selecteerde met tevens het zoeken naar de exacte grootte van de
kleurvlakken, opdat ze nog in hun abstractie overeind zouden blijven op afstand en
toch voldoende een kleuronderscheid zouden tewerkstellingen.  Belangrijk is de
opmerking dat Richter niet, zoals in de gotische kerken naar een figuratief of
ornamentaal motief teruggrijpt maar een abstract beeld met vormen voorstelt. Het
gaat voor de kunstenaar niet om het intellectuele verstaan van ene motief (hij
vermijdt dat heel bewust) maar om de zuiver zintuiglijke ervaring van het gekleurd
licht. Voor de gotiek was “licht” overigens een heel belangrijk en betekenisvol thema
waar men de materiele wereld wou afzweren om zich een eigen geestelijke te
concentreren. Het licht van de gotische kathedralen die veeleer nabij de hemel dan
de aarde schenen te zijn, staat voor dit geestelijke.  God is het licht van de wereld.
En het is dit goddelijk licht, zoals we willen, dat Richter met de middelen van de kunst
hier heeft willen produceren. De onscherpte waarmee hier het venster wordt
waargenomen (in de kleindeligheid van de schijnbar vibrerende delen) geeft enig



raadsel aan het zien en voert de toeschouwer paradoxaal genoeg naar een
scherpere waarneming. Men ziet, als men zich er de tijd toe neemt, niet naar het
beeld maar doorheen het beeld naar een ander niveau. Dwz het beeld, de ervaring
van het beeld is aldus ook afhankelijk van de participatie van de toeschouwer.
Zoals Richter zichzelf zei “iets laten ontstaan, iets creëren om zo het eigenlijke,
rijkere, levendigere te laten ontstaan aan wat boven mijn verstand gaat”. (1985) Hij
spreekt dan ook van de ‘zin, iets moois te schilderen, wat tezelfdertijd een
conceptuele berekening van een zeer innige en directe verhouding tot de
schilderkunst toont.
Indien u tijd heeft kan u de voorstellen voor dit glasraam, en tevens een video over
Richter en dit werk, bekijken op de eerste verdieping hier in het Museum Ludwig.

# Het tweede deel van uw programma hier in Köln gaat, zoals reeds vermeld ,
over het Diozesanmuseum naar ene ontwerp van de Zwitserse architect Peter
Zumthor. Zumthor is geboren in Basel en heeft een basisopleiding meubelmaker
gedaan alvorens architect te worden waarbij hij nog eerst ene aantal jaren in dienst
van de afdeling monumentenzorg heeft gewerkt.

# Zumthor is dus ongeveer 40 jaar wanneer hij zijn oeuvre aanvangt met de
bouw van een eigen atelierhuis te Haldenstein een onooglijk klein dorp op 5 km van
Chur, de oudste stad van Zwitserland. Het bureauhuis (Haus!) heeft het typologische
of archetypische van een houten gebouw, een bijna-schuur: de rechte grondvorm en
het zadeldak, de houtenbekleding die de patina van de tijd opneemt. Maar er is
meer: het houten huis is niet een huis zonder meer: de afwerking en detaillering is
millimeterkundig Zwitsers: de gevel is opgebouwd uit houten latjes van 2x2 cm, met
inox-vijzen vastgeschroefd. Onmiddellijk zien we de twee archetypische van de
Zwitserse architectuur: de vorm is gekend, maar de afwerking is gezocht maar juist
uitgewerkt: zoals al het technische perfectie dat CH kenmerkt.

# Iets later wint hij de wedstrijd voor de overkapping van restanten van
Romeinse ruïnes, een drie tal huizen waarvan de muurrestanten ongeveer 1 meter
hoog zijn, maar waarbij het grondvlak in verwrongen voerkant nog duidelijk is.
Zumthor concipieert hier een volumetrie waarbij we de hoogte kunnen zien: niet
louter een functionele oplossing maar een inzichtelijke: het is een overkapping pur-
sang: het latwerk aan de zijkant is danig uitgewerkt dat binnenin geen afgesloten
ruimte is daar de buitentemperatuur ook binnen voelbaar is: de restanten zijn geen
relicten maar behoren tot het buiten en toch zijn ze beschermd; Elke gebouw wordt
afzonderlijk beschouwd, tussen hen is er een verbinding in leder zoals treinwagons,
het deurtje “zweeft” boven het terrein: het is overkapping over de gebouwen, de
restanten staan op de grond ...

# Zumthor heeft iets met zijn streek: Graubünden en de manier waarop
gebouwen daar in ambacht wordne uitgevoerd. Voornamelijk houtconstructies gaan
zijn denkwijze beïnvloedden zoals hier de koepel van de Sogn Benedegt-kapel te
Sumvitg of de uitbreiding aan het Huis Gugalun te Versam. Het zwarte deel is het
oude bestaande waar Zumthor hier links op beeld een extensie heeft aan
toegevoegd, eveneens in hout, met enorme detaillering, maar “juist” omdat maat en
proportie worden overgenomen, materiaal in erkenning wordt verwerkt en er geen
overheersing van het nieuwe op het oude is: het gaat om een ingetogenheid met
respect voor geschiedenis.

# Vanaf 1992 komt er een schaalverandering in het werk van Zumthor: hij wint
de wedstrijd voor het Kunsthaus Bregenz (Oostenrijk) daarbij zijn hardheid voor zijn
keuze duidelijk worden: het project loopt twee jaar vertraging op omdat Zumthor
weigert enige consensus te geven aangaande de cafetaria die de Stad Bregenz op



het dak wil en Zumthor in een separaat gebouw; Uiteindelijk resultaat is een
stedenbouwkundige setting van twee gebouwen: één voor de kunst en één voor de
logistiek. Merkwaardig is dat beide gebouwen passen in  het geheel van gebouwen,
de grote in een sequentie langs het meer, het kleien zwarte in een sequentie van
kleinere gebouwen langs de straat; Juistheid in grondvorm.
Daarnaast is het gebouw uniek omdat Zumthor hier werkt met licht als materie. Een
eenvoudige betonstructuur die qua opbouw tevens ook zowel bouwkundige structuur
als parcours weergeeft wordt omring door een glazen partij en via een ingenieuze
setting van de tentoonstellingsruimtes wordt het licht in de ruimten gebracht;
Bijgevolg kan er op bepaalde plaatsen de zalen verlicht worden zonder bijkomende
kunstverlichting. De glazen huid maakt het tevens mogelijk om bij avond en acht een
lichtarchitectuur te ontwikkelen en afhankelijk van de kunstenaars die uitgenodigd
worden wordt het gebouw als kunstobject geprojecteerd, zoals hier bij de
lichtinstallaties van Keith Sonnier.

# in dezelfde periode werkt Zumthor aan zijn, voor de meesten toch, meest
gekende gebouw, nl; de thermaalse baden te Vals, een architecturaal
bedevaartsoord! Vals ligt in het diepe van Graubunden en is gekend om zijn
warmwaterbronnen en wellness-therapie dat sinds de jaren ’60 en enorme
toeristische ontwikkeling kent. Zumthor maakt een gebouw als stad in de flank van
de berg, opgebouwd uit Valser kwartsiet, een natuursteen van 5 km verder. Het geel
is een aaneenschakeling van allerlei baden –het gaat degelijk om een badcultuur en
niet om zwemmen!- met baden op allerlei temperaturen, binnen- en buitenbad,
echokamer, een bad met rozenblaadjes, enz ... aldus heeft het gebouw een nieuw
soort architectuur en thematiek teweeg gebracht: onopvallend enerzijds maar
overvloedig gebruiksmatig anderzijds waarbij het gevoel van geur, ervaring enorm de
bovenhand houden: het gaat om “steen” en “water”, niets anders ... Maar de
detaillering is alweer van een enorme afwerkinggraad: lichtspleten van 5 cm breed,
stapeling van stenen, het onzichtbaar maken van alle technieken , enz.

# Onlangs bouwde Zumthor zijn eigen huis naast zijn reeds vermeld bureau;
Het is een betonnen huis rond een buitenpatio en waarbij de structuur van wonen en
werken door elkaar vloeit: geen splitsing maar het werken maakt helemaal deel uit
van het wonen: medewerkers “behuizen” en “bewonen” het huis

# 2007 is een opmerkelijk jaar voor Zumthor: eerst is er de Broeder Clauskapel
in Wachendorf die gerealiseerd wordt. Wachendorf ligt ten zuiden van de lijn Aachen-
Köln en het gaat om een veldkapel die gefinancierd werd door een private
landbouwer in eerbetoon aan de Broeder Clauslegende. Zumthor maakt hier het
archetype van de hut waar: het oerprincipe van de architectuur: een autonoom
betonnen object in het landschap maar waarbij de binnenstructuur verwerkt wordt
door een kegelvormige stapeling van boomstammen zo te plaatsen dat er een naar
boven toe spitsvormige ruimte ontstaat en eenmaal het beton volledig gestort, de
boomstammen in brand worden gezet en aldus een verbrande binnenbekleding geeft
aan de kapel: het bouwen als geïntegreerd deel van het beeld, en tevens aan
cultuur, aan religie.

# Komen we nu tot het Kolumba Haus te Köln. In 1997 wordt ene wedstrijd
uitgeschreven waarbij een groot aantal architecten deelnemen, waaronder een 6-tal
op uitnodiging zoals ook David Chipperfield en Robbrecht-Daem.  Het aartsbisdom
had verscheidene doelstellingen: enerzijds de resten met de ruïnen van de in de 2°
wereldoorlog verwoeste kerk Sint-Kolumba en een op ene merkwardige manier
geredde Madonna die sinds de jaren ’50 in een kleine kapel van de Kölnse architect
Gottfried Bohm onderdak heeft gevonden, anderzijds was er de indrukwekkende
verzameling van religieuse en hedendaagse kunst die het aartsbisdom over ene



lange tijd heeft opgebouwd.
* Roni Horn, Joseph Marioni, Robert de Crignis tot Edouardo Chillida, Rebecca Horn
enz
Zumthor wint de wedstrijd met ene heel controversieel principe. Opdrachtgever is het
aartsbisdom van Köln die één van de grootste verzamelaars is van religieuze kunst
maar in de 20° eeuw een grote collectie conceptuele kunst heeft verzameld, gaande
van... De Kolumba-kerk was gebombardeerd in 1944 en in de jaren ’50 had de
Kölnse architect een kleine kapel ontworpen op de site alwaar de het beeld van de
heilige madonna vertoeft. De vraag was om dit deel en de bestaande kapel mee te
integreren in een nieuwbouw. Zumthor gaat verder en laat de gehele geschiedenis
van de restanten en ruïnes als één van de belangrijkste grote ruimtes van het
museum zien: ook hier weer de buitentemperatuur. Bovenop deze ruïnes is er een
aaneenschakeling van ruimtes gaande van smalle trappen tot horizontale ruimte, met
zichten naar de stad en natuurlijk de Dom, met specifiekere hoge ruimtes, kleine
zalen met kleine opstapjes, enz ... alle technieken zitten verborgen in wanden,
vloeren en plafonds, en deels zichten op de stad en natuurlijk de Dom. De
kunstkabinetten volgen ene lijn die niet totaal lineair is en steeds opnieuw in ruiumtes
ombuigt waarvan de ingang met kleine optrede wordt gemarkeerd en die dan niet
verder gaan.
Het is ook geen museumparcours zoals we dat kennen, dat bij A aa,vangt tot Z en
we sowieso zoveel moeten hebben gezien en verstaan. Het kunsthuis Kolumba laat
open hoeveel men wil zien, wat men ziet en hoe men het ziet. Wat we willen zeggen:
het geeft ons geen weg over de geschiedkundige achtergrond of informatie over de
werken. De zintuiglijke ervaring, de dialoog tussen kunst en de tbezoekers is
belangrijk voor de samenstellers van de tentoonstelling.  Nieuwe werken hangen
naast de oude, niet chronologisch geordend, maar in ene specifieke betrekking tot
elkaar die op verschillende manieren kan worddn gelezen. (dit principe vinden we
reeds in Zumthor’s TermalBad: nergens een teken of een route waar de rondgang
begint, men moet zelf zijn weg vinden, omdat het niet om de enige weg gaat. Deze
ervaring kan bij het begin ook verwarrend zijn, we zijn zo gewoon om plakaatjes te
volgen doch men ontwikkelmt in tweede instantie een veel diepere gevoelsmatige
verhouding tot het bad of in dit geval tot het kunstwerk.
De verschillende materialen versmelten tot een, soort van Symphinie in grijs … ene
thema dat we bemerkenswaardig genoeg ook bij Gerhard Richter vinden, die zegt
dat “Grijs voor hem de belangrijkste kleur is”.

De buitenkoer is waar de vroegere begraafplaats was gesitueerd. Een evenzeer
waar Zumthor de hardheid van zijn keuze poneert in andere gebouwen komt dit ook
hier ter sprake: geen cafetaria maar een leeszaal! Het gaat om religie en cultuur, om
geschiedenis en materie, om nadenken over recente toestanden, over licht en
rijkdom, enz ...
We kunnen eindigen met een reeks beelden over het KolumbaHuis en zeggen dat u
zelf ter plaatse moet genieten van de architectuur en de kunstobjecten en geven
tevens een quote van Anish Kapoor (geb. 1954,):
“Kunst en religie komen daar in overeen dat ze de wereld, zoals de mens hen ziet,
op de kop zetten. Ze beelden de wereld niet af maar bouwen ze op, ze creëren geen
afbeeldingen maar scheppen perspectieven die de mensen tot zichzelf en, tot een
nieuwe opbouw van de wereld voeren.”


