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I Plastische kunsten

Dan Graham's architecture
Maquettes en Paviljoenen

R. & m' Balau

ln 1993 kreeg Dan Graham de
opdracht om een proiect op te
zetten voor de inrichting van een
deel van l'Espace Croisé in Eura-

lille. lnterior Design for Space
Showing Videos (2)' is tot op
heden niet gerealiseerd en kan
beschouwd worden als een syn-
these van talrijke aspecten van
zijn werk, meer in het bijzonder
omwille van het verband ervan
met architectuur, zowel in haar
historische, als haar socio-econo-
mische en culturele dimensie.
Dan Graham interesseert zich
van nabij voor de evolutie van
de opvattingen over de open-
bare ruimte. gaande van Marc-
Antoine Laugier tot Bernard
Tschumi. Moritz Kung titelde een

artikel over Dan Graham in Ar-
chr's "The Public Eye"'. Deze uit-
drukking vat Dan Grahams me-
thode zeer goed samen, temeer
dat deze beschouwd wordt in
een perspectief dat de stedelijke
realiteit van de meest triviale tot

Uitbreidingen
ln de catalogus van de tentoonstel-
ling in Bern, I 983, verscheen een be-

langrilke tekst van Dan Graham,
Theàtre, Cinéma, Pouvoir'. ln di|
essay ontwikkelt hij een analyse van

de architectonica van het theater in
de ltaliaanse Renaissance en vervol-
gens van de barokke stadskern, die

zelÍ opgevat is als een theater. Ver-

volgens toont hij het verband van

deze modellen met infrastructuren
die eigen zijn aan de spektakels van

de tuuintigste eeuw, zoals het Iotal
theater van GropiuVPiscator ('1 927)

oÍ Let Handelsblad Cinéac van Jo-

hannes Duiker ('1934). Deze dubbele

relatie met de geschiedenis van de

architectuur en met die van het spek-

takel, maakt deel uit van een be-
schouwing over de aanwezigheid
van macht in de openbare ruimte -

één van de meest interessante do-
meinen van het werk van Dan Gra-

ham. VanaÍ zi.in eerste voorstellen
halÍweq de laren '60, hecht hij er be-

lang aan om op kritische wijze het
object en de plaats van de kunst, als-

ook de mechanismen die kunst doen

Íunctioneren binnen de maatschap-
p1, in vraag te stellen. Door het aan-

nemen van deze "positie" kwam h1

ertoe om ogenschijnlijk heel verschil-

lende werken voor te stellen die toch
zeer complementair zijn : geschreven

teksten, performance, experimentele
Íilm, foto's, videoinstallaties, maquet-

tes en zelfs realisaties met een archi-

tecturaal karakter. Dan Grahams
constructies zijn altijd op het eerste

gezicht eenvoudige installaties. Hun

de meest utopische, integreert.
Vandaag wordt in het landschap
de natuur verdrongen door de
stad. Het verloren paradijs, door
de reclame tot vervelens toe her-
haald, is minder interessant dan
de banaliteit van de peri-urbane
ruimte. Het begrip gezichtspunt
is overweldigd door een soort vi-
suele proliferatie. Een landschap
is zonder twijfel minder een
ruimtelijke oppervlakte dan een
oppervlakte van interfererende
entiteiten, waarvan de tijdsas-
pecten niet samenvallen. Het as-
pect is één van de componenten
van de textuur van het land-
schap. De werken van Dan Gra-
ham zijn a priori min of meer
af hankelijk van architecturale
situaties. ln Íeite gaat het om
variaties op de thema's van de
graad van openheid voor de con-
texL van het coëxisteren van ver-
schillende types van visuele
aspecten en van de visuele con-
trole. Eén paradox is alomtegen-

effectieve complexiteit wordt pas na-

dien duidelilk, samen met de afstan-

delijke Íascinatie die ze oproepen.
Niet alleen de eenduidige verhou-
ding tussen de uitwendige wereld en

het waargenomen beeld staat op het
spel, maar bovendien de omrin-
gende theatraliteit van de stad, die

bestaat uit interferenties en superpo-

sities. Het publiek is de gepriv li-
gieerde acteur in Dan Grahams wer-

ken; het bevindt zich in een

niet-hiërarchische "positie", die be-
staat uit een divergerende scherpte.

Hierdoor staat de openbare ruimte
(van het publiek) op het spel, d.w.z.

een pluraliteit van voorstellingen die

min of meer schatplichtig zijn aan
gemeenschappelijke omstandighe-
den. Het begrip'totaaltheater' is ook
nog gesuggereerd in Wild in the
Streets. Ihe Srxtrèso, het libretto voor
een operaprolect uit 1987, waarvoor

Dan Graham samenwerkte met
Marie-Paule Macdonald. De bedoe-

ling was dat de opera zou opgevoerd

worden in de Munt te Brussel, en

rechtstreeks en simultaan uitge-
zonden op televisie, dus, buiten de
muren.

Sabbioneta
De werken van Dan Graham verto-
nen vaak banden met architectuur
en zelfs mer ruimtelijke ordening.
Het rekeninq houden met het archi-

tecturale object omwille van de in-

teracties ervan met het milieu, corres-

pondeert met een analyse van de

visuele doseringen die de architec-

woordig: de werken zijn geba-
seerd op communicatie, maar be
staan uit schermen, relais, refe-
renties, ... die dat deel van deze
communicatie verstoren dat,
door de aanwezigheid van de kij-
ker zelf, rechtstreeks gebeurt. Dit
is één van Dan Grahams bijdra-
gen tot de architectuur; de vor-
melijke problemen worden over-
stegen, in elk geval in de eerste
graad. Zijn project voor l'Espace
Croisé is meer heterogeen dan
zijn paviljoenen en vooral zijn
maquettes. Maar, eens gereali-
seerd, zal het een meer speci-
fieke rol spelen, niet alleen door
het verband met het gebouw
van Jean Nouvel, waarvoor het
bestemd is, maar ook in verband
met het complex geconcipieerd
door Rem Koolhaas en OMA: het
zal een kritische microkosmos
vormen waaÍvan de volle zin zal
afhangen van de differentiële
waarneming van de privé-sfeer
in een openbare omgeving.

tuur oplegt in functie van wat open-
baar is (en wat niet). Dan Grahams
project voor l'Espace Croisé' past

binnen een strategisch maaswerk
van allerlei netwerken, waaronder
de visuele communicatie die het ge-

drag induceert. Het architectonisch
vocabularium van Dan Graham is

eerder minimaal, alleszins zeer een-
voudig, maar altijd gevoed door een

essentiële scenograÍie die bewust is

van de architecturale archetypes. ln

zijn tekst van 1983 identificeerl Dan

Graham het specificieke karakter
van de periodes op het gebied van

de voorstellingen met openbaar ka-

rakter aan de hand van culturele in-

stellingen zoals theater en cinema.
Onder de voorbeelden die hij bestu-

deerde bevindt zich het Ieatro O/rm-
pico, gebouwd door Scamozzi te
Sabbioneta6; het is een verhelderend

aanknopingspunt, elke aÍstand in
acht genomen, t.a.v. het project
voor l'Espace Croisé. Oorspronkelijk
ging het om de Etage, een ruimte
voorzien voor het tonen van video's,

die tegelijkertild zou functioneren als

een intermediarre site tussen wat
toen de Espace Croisé was, - een ge-

sloten plaats voor de productie van

dansspektakels -, en buiten, met
name het vraduct Le Corbusier en
het Matissepark. Sindsdien werd de
Etage opgenomen in l'Espace
Croise, die zelf van oriëntatie veran-
derde en waar de aandacht zich
voortaan toespitst op de stad en
haar voorstellingen, op architectuur,
plastische kunsten en experimentele

f ilm, een verbazende convergentie,

vollediq verwant aan het veld van
Dan Grahams onderzoek. ln 1 590
domineerde Vespasiano Gonzaga '
vanaf zijn tribune duidelijk een
nieuwe vorm van spektakel. Hiërar-

chisch gescheiden van het publiek,

kon hrl door zrln "positie" tegelijker-
tijd de kijkers en de acteurs zien, de

achtergrond van de scène (een

driedimensionele trompe l'eil), en,
door een lateraal venster, de stad

Sabbioneta. Deze was geconcipieerd

volgens een "ideaal" plan, d.w.z.
volgens de principes van overheer-
srng van militaire engineering.
Euralille is een economische pool
geobsedeerd door de behoefte aan

een beeld. De architecturale mise-

en-scène, zowel bij Koolhaas als bij

Nouvel, is geconstrueerd op andere
overheersingsprincipes dan Ves-
pasiano's Piccolo Theatro, maar
beantwoordt aan een analoog
verlangen om de openbare ruimte te
beheersen.

1.

Dan Graham,
Documenta 9, '1992

Werk gereaiiseerd voor
de Aue Pavilions

2.
Teatro Olimpico di
Sabbioneta, Vincenzo
Scamozzi, 1 590
Postkaart, coll. Hans
Sonneveld
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I Plastische kunsten

Fondation Cartier,
Jean Nouvel

4.

KaÍt t 0, nr 14 (1976)
Mirror Window Corner

Piece, Galerie Vega, Luik,
1976

Dan Graham / JefÍ Wall,
Children's Pavilion,

'r 989-91 .

Deta i l.

Courtesy Galerie Roger
Pailhas, Marsei I le/Pari.js

6.

Present Continuous
Past(s),1974

Coll. Musée National
d'Art Moderne, Pari.is

7.

Alteration of A Suburban
House,1978

Coll. H. Daled
Courtesy Dan Graham

ö.

Body Press,T O-7 2. Pola roids,
coll. Hans Sonneveld

9.

Cinema,1981
Courtesy Marian

Goodman Gallery,
New York

l. Het prolect s gedepo-
neerd bil het F.N.A.C.

2. Archis, Nr5, 1993, p.31

3. "Dan Graham, Theàtre,

c néma, pouvoir", in:
Dan Graham - Pavtlions,

Kunsthalle Bern,19B3,

P.19-44
4. Dan Graham and IVar e-

Paule Macdonald, W/din
the Streetsr the sÀt/es,

mschoot U tgevers,
lC seres, Gent,1993

5. CÍr. A+ r( 136, p.54-51
6. Een stad ge egen tussen

Mantova en Parma

1.1531 -1591
8. Pau Virlio, l'inertle

polalre, Christ an Bourgois,

Choix-Essais, Paris, 1994, p.9
9. Dan Graham, Yldeo

Arch itectu re-Tel ev i st o n,

O Dan Graham, The Press

oÍ the Nova Scot a Co lege

of Art and Desrgn, Ha ifax,

Canada, en New York
Un vers ty Press, 1 979

1 0. Dan Graham, Rock My
Re/rglon, e nouveau

rnusée/institut - les presses

du reel, ecrits d'artistes,
O Dan Graham, 1993

'l 'l . Dan Graham, Rock My
Religron

Video Architecture Television
L'lnertie Polairevan Paul Virilio begint
met de woorden.
" k her nner me nog mijn veru/onde-

fl19, tien jaar ge eden, b j ret zren

van videoschermen in plaats van
spiegels op de metroperrons..."'. Bij

het binnenkomen van de Fondation
Cart er, een ander werk van .Jean

Nouvel, wordt men meteen gecon-

f ronteerd met beveiligingscamera's,
intrinsiek verbonden aan de architec-

tLU', die eve^/oveel da,lwi /,ngen
ziln van de daar overheersende zicht-

baarheid. De videoinmenging d e Vi-

rilio naar voren brengt, rs tegenwoor-
dig verbonden met de arch tectuur
van plaatsen die openstaan voor het
publiek Dan Graham heeft dit zeer

vroeg ge ntegreerd, en in evenwicht
gebracht rnet een esthet ca van
transparant e die de verbeelding van

4

de architectuur van de zestiger jaren

veroverd had. Na een aantal hande-
lingen of interventies binnen het
kunstc rcu t, begon hij met het pro-

{ j..t.r.n en rea iseren van d sposite-

I ven met architecturale rnodaliteiten

5 d. t-,.t verschi tussen observatie en

I vr:uele coÍ't'o e, tLSSen o'ecLe en uit-

gestelde reÍ ect es naar voor brach-

ten. ln instal aties als Present Contl-
nuaus Past(s), 197 4, of Mirror Wrn-

dow Corner Piece, in Galerre Vega n
- 

9 /6, sle L h j eer reek> vdr dtres op
punt volqens het princ pe van de
Time Delay Rooms. Deze voorstellen
(gebundeld in Video Architecture Te-

levision") bleken, net zoals evenveel

kntische analyses van ruimtelilke ver-

houdingen, werkzaam op het do-
mein van de archrtectuur. Aan de
hand van Phrl p .Johnson's productie

heeÍt Dan Graham de perversies aan-
qetoond van een modernlsrne dat
onderhevig is aan de economische
hegemonie. Johnson, de erfgenaam
van lV es, s ook, zonder de minste
schroom, éen van de aanhangers ge-

worden van een onecht. propagan-

distisch neopasseisme. Dan Graham
heeÍt zich van bij de aanvang geinte-

resseerd voor de kenteringen in het
postmodernisme, zoals bljvoorbeeld

kenmerkt de aard van Dan Grahams

b k vrij goed

Maquettes
VanaÍ 1978 begon Dan Graham met

het hersitueren van zijn voorstellen n

de grootste openbare rurmte. Ziln
eerste werken, zoals bv. Homes for
America, maten reeds de afstand
tussen m nimal art en de onpersoon-
lilke herha ing van de voorstedelijke

verkavelingen na de tweede were d-
oorlog. ln de Pop Art werden goed-

kope en courante beelden uit de
med a gebruikt (die vervolgens een

fetislkarakter kregen); de kunstwe-
8

de tentoonstel lingsruimte. Alteratton
to a Suburban House (1 978) schuift
niet zonder ironie het theoretische en

het reële in elkaar door middel van

het verkleinde model. De aard van de

prive-ru mte en de openbare ruimte,
van het voorstadpaviljoen en het gla-

zen panee à la lnternationale Stijl,
var de hu,sel,jl.e r-i'nte en de ruim-
telilke ordening, komt vanaf dan
naar voor als een n euwsgter,g ^
vraag stellen van de thema's, de

§pes, de rollen, het belang en de be-

teken ssen van architectuur in een

wereid waarin ailes extreem geme-

diatrseerd is ln Cinema (1981)legt
Dan Graham de nadruk op de ope-
ning van zijn projecten naar het "ste-

delrjk continuum". In deze maquette
van een 'g azen' gebouw hurst een

bioscoop; de zaal ervan is geschei-

den van de straat door spiegelg azen

wanden. Hierdoor worden de be-
grippen architecturaal scherm of ver-

duistering zeer relatieÍ. Zo zorgt Dan

Graham voor interferenties tussen
Íilmprolecties en "prolecties" die be-

sïaan rit weerkaats'rgen en/of t.ans-
paranties, die een beetje her nneren
aan Duchamps' ".envors mirorrr-
ques". Door zich te plaatsen op het
terrein van de meest vooru tziende
moderne architecten uit het interbel-

um, opent Dan Graham terzelÍder-
t jd, door een historisch-semantische
9

verschurving, voor z chzelf een mo-
gelijkheid tot een zeer vrrje herlezing

van een reeks prmaire vormen van

de architectuur.
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reld werd ontsloten. Voor Dan Gra-

ham volstond dit echter niet. Van
Body Press (1970-1972) ïoÍ Perfor-

mer/Audience Mirror (1917), en laler
in de Iime Delay Rooms heeft Dan

Graham zich gewaagd aan het ver-

ruimen van de verhouding van de ki1-

t er n'el datge-e wàt hil/7il 1e zren

krlgt, tot op het punt dat de kjker
eén wordt met het voorwerp van de

waarneming. Deze ontwikkeling
ging samen met een permanente re-

Íerente naar gedrag dat geconditio-

neerd is door de hedendaagse v tri-
nes en gordijngevels, die gebruikt
wo.den orr v,suele Litwsseli.lgel n

functie van sociale of commerc èle

doeleinden te accentueren. Dan Gra-

ham gaÍ het gebruik van vrdeo op,
ontwikkelde zijn eigen voorste met
behulp van maquettes en verruimde
ziln denken tot teievisie en film; daar-

doo'o^15ndpte l'rj, althans wa1 zln
doe betreÍt, aan de beperkingen van

6B
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Mies in Barcelona in 1929, Le Corbu-
sier in Parijs in 1925, Rietveld in Sons-

beek in 1 954, en honderd anderen,
waaronder recent Tschumi in Gro-
nrngen en Robbrecht & Daem in
Kassel/Almere. Deze paviljoenen zijn

teqelijkeftijd demonstratieÍ en experi-

menteel. Ze condenseren identiteit
en model. Ze zijn plaatsen van door-
gang en raadselachtige getuigen. Bij

Dan G raham spelen ze visuele
demultiplicaties uit, die iets van video
blijven behouden. Hun oimensies zijn
gereduceerd maar hun visuele mo-
gelijkheden zijn verbazend uitge-
breid, wat de recente tentoonstelling
te Gent vrij goed aantoonde'r. De

structurele vormen en de visuele
principes van de paviljoenen zijn
expliciet, maar hun implicaties voor
het gedrag en de íenomenologre zijn

meer vertakt, meer diffuus. ln elk
geval minder peremptoir dan de pa-

viljoenen uit de universele geschiede-

nis van de architectuur. Die van Dan

Graham, of het nu kleinschalige mo-
dellen of gerealiseerde paviljoenen
zijn, beantwoorden eerder aan wat
de Duve identificeert als "een zeer
sterke bevestiging van de heterono-
mie van elk kunstwerk" '". Ze ztjn
niets indren ze niet rngeschreven zrjn

in de openbare ruimte en kunnen
zeÍÍs aanleiding geven tot minder af-
gebakende oÍ werkelijk uiteenge-
spatte configuraties, zoals Two-way
Minor and Hedge Labyrinth (1989)
oÍ Nouveau Labyrinthe pour Nantes
(1994). Alexandra Midal heeft het
territorium van deze paviljoenen gesi-

tueerd : "Architecturaal zi)n ze ver-
bonden met een traditie die begon
met Laugier, met inbegrip van het
rococo pavilloen, de gazebo en zelÍs

de bushokjes van vandaag"'5. Het
project voor l'Espace Crorse is zeer
duidelijk tot uitdrukkinq qebracht

met betrekking tot de architectuur
van Nouvel; het is een assemblage
van schema's die in direct verband
staan met een aantal belangrijke
werken zoals: lnterior Design for
Space Showing Videos (1986), Per-
g o I a / Co n servato ry | 987 ), Alte red
Two-Way Mirror Revolving Door and
Chamber with Sliding Door (1981),

Pergola/Two Way Mirror/ Water
Bridge (1988), Pavilion Proponl using
Chinese Moon GaÍe (1989) en ook
Heart Pavilion (1991) ln een artikel
met de titel "L'insituable architecture

de Dan Graham" wijst Alain Charre

erop hoe de kloof tussen kunst en ar-

chitectuur een problematiek zonder
einde is. "Het Íunctioneel werk van
de architect en het Íictioneel werk
van de kunstenaar vertegenwoordi-
gen de trirree flanken van de kritische
.uimïe, die moeilijk te verzoenen zrln,

want ze roepen furee culturen op die

terzelÍdertijd dichtbij en veraÍ 24n" "".

Ondertussen hoorl de idee van "con-
tamrnatie", dat zeer aanwezig is in
een complex als Euralille, zonder twrl-
fel tot die (ideeën) die door het werk
van Dan Graham in vraag gesteld
worden.

14

10.

Pavilions
Tentoonstelling Dan
Graham, Museum van
Hedendaagse Kunst,
Gent, 1996
Coll. Museum van
Hedendaagse Kunst

11.

Pavilion Sculpture íor
Argonne, '1978-81

Argonne Nat. Lab., lllinois
Coll. Dan Graham

12.
Deux cubes, l'un tourne
à 45", 1986
Coll. FRAC Nord - Pas de
Cala is

13.

Axonometrieproject
Espace Croise

14.
Espace Croisé (Euralille,
Triangle des Gares, Jean
Nouvel)

12. Thierry De Duve, "Dan
Graham et la critique de
'autonomie artistique ",

= 
Dan Graham - Pavilions,

fi Kunsthalie Bern, 1 983, p.50
-tr lJ. ,an clanam, Pavtltons,

"! Museum voor Hedendaaqse
e Kunst, Gent, 20.04 -
@ zt.ossgge

14 Th erry De Duve,
ibidem, p. 68
15. Alexandra Midal, Dan
Graham - Nouveau
labyrinthe pour Nantes, een
werk gerealiseerd door de
stad Nantes, m.m.v. de
Ecole des Beaux-Arts te
Nantes,1994, p.24
16. A arn Charre, l'insltu-
able architecture de Dan
Graham, Dis Volr, Parls,
199s, p 19
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Het paviljoen als bewijs
Dan Graham heeÍt vervolgens deze

vormen verbogen door ze om te zet-

ten in de materialen die steeds op-
nieuw terugkeren in zr.Jn werk: meta-
len structuren die identiek zr.1n aan de

taal van vitrines en combinaties van

oppervlakken gekozen voor hun nu-
ances i.v.m. transparantie/reÍlectie :

helder glas maar ook spiegels met of
zonder foelielaag, glas behandeld
met metaaloxide, soms houten net-
werk oÍ geperforeerd metaal. Het
zijn de Pavillions/Sculptures. De gelijk-

tijdige ontwikkeling van deze pavil-
joenen, nu eens in maquettes, dan
weer in toegankelijke ensembles,
toont aan in welke mate Dan Gra-
ham het spel i.v.m. schaal in de archi-

tectuur assimileert. Video speelde
een grote rol in ziln weÍk van de ze-

ventiger jaren, en precies omwille

van de confrontatie met "niet alleen

het onpeilbaar maken van de ruimte,

maar ook het onpeilbaar maken van

de tr1d" (De Duve) ''.
De paviljoenen hebben een vereen-
voudigd voorkomen in vergelijking
met " sleutelwerken" zoals Alteration
to a Suburban House, Cinema oÍ
zelÍs Museum for Gordon Matta-
Cla* (1984), maar hun onturikkeling
wordt gedragen door een zeer groot
potentieel aan variaties; wellicht kan

dit afgeleid worden uit het feit dat
Dan Graham het probleem van het
gebouw in de gebruikelijke zin onge-
moeid laat. De paviljoenen behou-
den een ambiva entie: het lrjn niet
helemaal uitvergrote sculpturen,
noch architectuur in het klein. De

beste architecten hebben zich ge-

waagd aan wat men "het bewijs van

het paviljoen" zou kunnen noemen:
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15.

Model íor Skateboard Pavilion,
1 989 en

Revolving Door for Loie Fuller,
1987

Tentoonstel I ing EA-Generali
Foundation, 1995, Wenen

16.

Model for Skateboard
Gallery, 1989

Courtesy Lisson Gallery, London

't7.

Rooftop Urban Park Project, 1991
DIA Center for the Arts, New York

Courtesy Lisson Gallery, London

18

Nouveau Labyrinthe
pour Nantes, 1994

19.
Proposal for Gift ShoplCoffee

Shop, 1 989
Courtesy Lisson Gallery, London

1 7. Directeur van het Museum
Boymans-van Beuningen, voorheen

directeur van de Rotterdamse Kunst-
stichting Witte de Width

Fragment van een onderhoud
van Dan Graham met
Mo Gourmelon dat plaatsvond
te Rijsel in juli 1994

Mo Gourmelon: Kan men /nte-
rior Design for Space Showing
Videos, 1986, beschouwen als
één van de antecedenten van het
project voor de interieurinrichting
van Etage ?

Dan Graham: Neen, het is een
totaal verschillend project. Chris-
tine van Assche had mij gevraagd
om een videopresenteerruimte te
ontwerpen voor het Centre
Pompidou. Toevallig sprak ze
hierover met Chris Dercon '', die
veel tijd en moeite besteedde aan

het zoeken naar financiering. Uit-
eindelijk is het nooit aangekocht;
het werd enkel vijÍ of zes keer ge-
toond. Het probleem van de inïe-
rieurinrichting van de Etage ligt in
de zeer beperkende interieurar-
chitecïuur. De ruimte wordL inge-
nomen door grote zuilen die
hadden moeten verborgen of in-
gebouwd worden. De brug die de
Etage (die leidt naar het viaduct
Le Corbusier) met l'Espace Croise
(die opent op het winkelcentrum)
verbindt is essentieel. Mijn werk
maakt toenemend gebruik van
concaaf en convex qeboqen vor-
men, en brengt zo anamorfische
ef fecten tot stand, zoals bijvoor-
beeld in PergolalConservatory van
1987. Dit soort ruimte komt vaak
voor in luchthavens: ik denk in
het bijzonder aan Roissy/Charles
de Gaulle. Deze keer heb ik
vlakke en gebogen oppervlakken
gemengd, samen doen passen.
Het rs de eersle keer dat ik geëx-
perimenteerd heb met cirkelvor-
mige vormen. Om een volledige
cirkel te bouwen heb je enorm
veel hoogte nodig. Het is zoveel
meer ingewikkeld en duurder.
Dan kwam ik op de oplossing om
een vierde van een cirkel te ge-
bruiken, die aan een kant neer-
komt. Van binnenuit geeft dit een

zeer sterke illusie. Het beeld van
de ruimte is verdubbeld. De halve
wordt een.hele, een geheel. Het
vierde van een cirkel herhaalt zich
op een concrete manier.

MG: De toegang via een voet-
brug - net wijd genoeg voor een
persoon - tot een tentoonstel-
lingsplaats contrasteert met de in-
gangen van het winkelcentrum
die zeer wijd zijn, zodat veel men-
sen vrij kunnen bewegen zonder
elkaar te hinderen. Het bewust-

zijn van de ruimte en de persoon-
lijke betrok[enheid worder inge-
zet door het betreden van de
voetbrug. Van bij de ingang impli-
ceert de toegang beweging en de
hieraan verbonden ervaring. Een

zekere eenmaking wordt aldus
bereikt.

DG : lnderdaad, men wordt be-
wust van zichzelÍ. En een qroot
deel van miln werk draagt bij tot
het vermeerderen van het per-
soonlijk bewustziln. Wat ik wilde
was het re-creëren van individuele
afgelijnde ruimtes met beschei-
den aÍmetingen temidden van
een uitgestrekte handelszone. De

aanwezigheid van een draaideur
als een andere mogelijke toegang
past eveneens binnen diezelfde
notie van bewustzijn. Zo'n deuren
worden courant gebruikt in grote
winkels om de bewegingen van
mensen te vertragen en te con-
troleren. Hier kan slechts éen per-

soon tegelijk de deur gebruiken.
Ze kunnen een beeld van zichzelf
zien.Zo stappen ze over de drem-
pel en zien ze zichzelÍ tegelijker-
tijd de drempel overschrijden.

MG: le hebt veel aandacht be-
steed aan de ingangen...

DG: la, en bovendien biedt het
ontwerp van Moon Gafe een
cirkelvormige variatie op de
rechthoekige ruimte waarmee het
in verbinding staat. Eens te meer
verhoudt het zich hier tot de vorm
van het lichaam. Een aÍgelijnde,
driehoekige ruimte gemaakt van
doorkijkspiegels bevindt zich
dichtbij. Die zal worden gebruikt
om videos te tonen. De reÍlecties
van de geprogrammeerde video's
versmelten met die van de zon.
Deze twee soorten licht zullen in
de cirkel van Moon Gate schijnen
en zo een elliptisch patroon
ma ken.

MG : Deze keer zal je, naast de
reflecterende materiaien die je
gewoonlijk gebruikt, gebruik
maken van qeperforeerd materiaal.

DG: Het is een zeer courant mate-
riaal geworden. Het wordt veel ge-

bruikt in openbare ruimtes, trein-
en metrostations. Een van de ei-
genschappen ervan is zeer gelijk-
aardig aan de doorkijkspiegel.
Vanop een aÍstand lijkt het
ondoorzichtig maar naarmate je
dichterbij komt wordt het transpa-
ranter, want je kan natuurlijk door-
heen de gaatles kijken. Jean Nou-

vel heeft het veel gebruikt, hier in

Euralille en in het gebouw van de
Fondation Cartier in Parijs... Om
terug te komen, het gebruik van
doorkijkspiegels voorzien voor de
glazen buitenwanden van de
Etage is zeer belangrijk. Van bui-
tenaf zal het worden waargeno-
men als een scherm en van bin-
nenuit kan het gebruikt worden
als een projectieoppervlak. De
mensen die buiten voorbijkomen
zullen kunnen zien hoe de plaats
f unctioneert, d.w.z. de videopro-
jecties doorheen drt scherm. Te-
gelijkertijd zullen ze een projectie
van zichzelÍ kunnen zien;dit lilkt
mij zeer interessant. Deze installa-
tie staat rechtstreeks in verbin-
ding met buiten en is in deze zin
vergelijkbaar met mijn project
Cinema van 1981. Het idee berust
op het feit dat men zich terzelÍ-
dertijd buiten en binnen voelt en
zo, buiten zijnlhaar medeweten,
geïntegreerd wordt in de ruimte.
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