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Gone with the wind

Het tijdperk van de mens
In het werk van HeHe draait het vaak om
de term ‘man made’: door mensenhanden
gemaakt. De mens weet zijn omgeving steeds
meer naar zijn eigen hand te zetten, aldus
de kunstenaars. Daarmee refereren ze aan
het begrip Antropoceen, dat een nieuw geologisch tijdperk aanduidt.

ze laten allemaal blijvende sporen na. Het broeikaseffect, de
stijging van de zeespiegel en het uitsterven van plant- en diersoorten zijn er daar slechts een paar van. Je zou kunnen zeggen
dat de impact van de mens zo groot is, dat die de geologische
samenstelling van de aarde verandert.
En dat is precies waarvan sommige wetenschappers overtuigd
zijn. Na het Pleistoceen en het Holoceen is nu een nieuw geologisch tijdperk aangebroken, zeggen zij: het Antropoceen, ofwel
het tijdperk van de mens. De term is in 2000 bedacht door de
Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen. Wij bepalen hoe
rivieren stromen, waar landbouw wordt bedreven, waar steden
verrijzen, en hebben de aarde zo tot een door en door menselijke
planeet gemaakt, aldus de atmosferisch scheikundige. In eerste
instantie deden we dat onbewust, inmiddels beginnen we ons te
realiseren hoe ver onze invloed reikt. Welke conclusies we daar
vervolgens aan verbinden, dat is één van de vragen die het
kunstenaarsduo HeHe aan de orde wil stellen.

De mensheid is slechts een voetnoot in de geschiedenis van de
aarde. Als je teruggaat naar het ontstaan van onze planeet, 4,6
miljard jaar geleden, snijdt die bewering inderdaad hout. Maar
in de relatief korte tijd dat wij de aarde nu bewonen, hebben we
er al een forse stempel op gedrukt. Ontbossing, het opgraven
van fossiele brandstoffen, het leegvissen van oceanen, plasticproductie, kernexplosies, fragmentatie van natuurgebieden –
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Kunst in het hart van de hectiek. Dat is Public Works in het Utrechtse stationsgebied. Geen kunst die wordt begeleid door een kunstroute of gids, maar kunst
die je ‘overkomt’.
Het gebied rond Utrecht CS is in transitie. Het verandert
zo’n beetje elke week, zowel qua aanblik als qua routing.
En te midden van al die bouwactiviteit blijft de dagelijkse
hectiek van het parkeren, reizen en shoppen gewoon
doorgaan. Zo bekeken staat het stationsgebied symbool
voor de rest van de maatschappij, of misschien wel de
wereld. Die verandert in hoog tempo, terwijl de mens
ook gewoon de dingen doet die hij al eeuwen doet. In die
dynamiek presenteren de zes kunstenaars van Public
Works hun werk, en elk op hun eigen manier laten zij er
hun beeldtaal op los. Zo ook kunstenaarsduo HeHe, dat
een bijzondere hijskraan in de bouwput aan de Croeselaan plaatste. “De kraan reageert op alles wat hier wordt
gebouwd, de nieuwe stedelijke omgeving die wij onder
controle denken te hebben,” zegt Carlijn Diesfeldt,
lid van het artistieke team van Public Works. “Maar in
werkelijkheid laat de nieuwe wereld zich niet duiden
en kunnen we nooit weten waar die ons naartoe leidt.”
Die onzekerheid wordt gespiegeld in het uiteinde van
de giek, die een heel andere structuur heeft dan de
rest van de kraan – en die ons eraan herinnert dat alles
wat wij bouwen tijdelijk is en aan verandering onderhevig. Dat datgene wat er stevig uitziet ook fragiel is...”

“Moet je iets eerst herkennen als kunst
voordat je het kunt waarderen?”

mensen het herkennen als kunst? Diesfeldt: “Is het
belangrijk dat je iets herkent als kunst om het te kunnen
waarderen? Dat is wat we met Public Works willen
onderzoeken. Zodra je kunst als zodanig gaat aankondigen en aanwijzen, doe je iets met de manier waarop
mensen ernaar kijken. En daar wilden we juist vanaf.”
Maar loop je daarmee niet het gevaar dat de werken
onzichtbaar blijven, dat te veel mensen ze missen?
Diesfeldt: “Het is inderdaad een tegendraadse en gewaagde vorm, maar de kunstwerken genereren ieder
op eigen wijze een publiek. We hebben bewust voor
kunstwerken gekozen die weinig extra bemiddeling
behoeven. Of dit in de praktijk vervolgens goed uitpakt,
testen we door middel van kwalitatief publieksonderzoek. Als daaruit blijkt dat het werk onvoldoende wordt
opgemerkt, overleggen we met de kunstenaar hoe
we daar iets aan kunnen doen. Anders dan bij reguliere
kunstmanifestaties richt Public Works zich niet in de
eerste plaats op aantallen bezoekers, maar op de
reacties en verhalen die elk werk genereert. Op die
manier willen we impact hebben, en dat is inderdaad
vernieuwend.
We hopen de mensen die er met hun dagelijkse beslommeringen doorheen lopen te verrassen, opmerkzaam te
maken voor het afwijkende en zich daarover te verwonderen. Met Public Works laten we zien dat kunst in de
openbare ruimte zo veel méér kan zijn dan een sculptuur
op een rotonde. Dat het ook in een complex gebied als
dit overeind blijft.”

Tegendraads
De kraan van HeHe is zo’n kunstwerk dat je ‘overkomt’.
Niet iedereen zal het misschien direct opmerken, maar
zij die opletten zien dat hier iets aan de hand is. Zullen
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De onstuitbare
stad
Van een bouwkraan meer of minder kijkt niemand in de buurt van Utrecht
CS nog op. Tot voor kort. Want boven de bouwput die het stationsgebied
is, torent nu wel een heel bijzonder exemplaar uit. Wat is dit voor kraan?
Is hij wel bedoeld om te bouwen? En wat doet die bliksemschicht daar?
Als een hijskraan wordt blootgesteld aan
sterke windkracht, deblokkeert-ie. Hij draait
mee met de wind, anders valt-ie om. Gone
with the wind is dan ook de titel van het
werk van HeHe, de kraan die voor de ingang
van het Beatrixgebouw staat. En het is
natuurlijk ook de titel van de romantische
filmklassieker.
“We vonden het leuk om romantiek te verbinden met een industrieel object,” aldus
Helen Evans (Engeland, 1972). Samen met
Heiko Hansen (Duitsland, 1970) vormt ze

het kunstenaarsduo HeHe, gevestigd in
Parijs. In hun werk onderzoeken de twee
de relatie tussen het individu en zijn architecturale en stedelijke omgeving. Hun vaak
grootschalige interventies in de publieke
ruimte raken aan thema’s als geluidsoverlast, licht- en luchtvervuiling, massaal
energieverbruik en de onstuitbaar groeiende stad. Het werk van HeHe past dan ook
naadloos in het concept van Public Works,
waarbij kunstenaars zich verhouden tot
de hectiek en dynamiek in het Utrechtse
stationsgebied-in-wording.

Hoe heeft het stationsgebied jullie
geïnspireerd tot dit werk?

Is het bedoeld als kritisch commentaar
op stedelijke groei?

Helen: We werden overrompeld door de chaos. Alles is er in
beweging; de mensenmassa’s, de architectuur en de infrastructuur. Door de voortdurende verandering en visuele overdaad is
het moeilijk door de omgeving te navigeren. Het is een uitdaging
om een werk te maken op een plek als deze, want al het andere
schreeuwt ook al om aandacht. Daarom besloten we de verticale ruimte in het gebied te gebruiken, de enige die nog vrij was.
We voelden ons aangetrokken tot de machines die de renovatie
uitvoeren en kwamen zo uit op het beeld van de hijskraan.

Heiko: We willen ons onthouden van een boodschap als ‘groei
is negatief’. Maar het is een feit dat de hijskraan als bouwwerktuig alomtegenwoordig is. In het achttiende arrondissement in
Parijs, waar we wonen, hebben we er momenteel ook één boven
ons huis staan. De stad barst steeds verder uit z’n voegen, net
als zo veel andere steden. De bouw is een industrie waar we
zwaar op leunen, een symbool voor vernieuwing, vooruitgang,
werkgelegenheid. Maar hij heeft ook een schaduwkant – wat
we aan de ene kant bouwen, wordt aan de andere kant vernietigd. Denk aan de sloop van historisch erfgoed, het verdringen
van groen, aan door winst gedreven stadsontwikkeling en
almaar toenemende vervuiling. En het lijkt alsof niemand dit
een halt toe kan roepen.

Heiko: Op het eerste gezicht een gewone kraan, die onderdeel
lijkt te zijn van de bouwput. Maar wie goed kijkt, ziet dat
hij eindigt in een ontrafelde vorm, als een bliksemschicht. Alsof
hij desintegreert.

Wat kan het publiek daaruit opmaken?
Heiko: Dat is natuurlijk aan henzelf. Maar voor ons refereert
het aan twee tegenpolen: de door de mens gebouwde geometrische omgeving versus de wilde natuur. Een hijskraan die
bedoeld is om te bouwen, maar door de bliksem explodeert
en zo juist het verhaal van afbraak vertelt.
Helen: Het werk zegt iets over oncontroleerbare krachten,
over tomeloze energie waarvan we niet weten waar die zal
eindigen. Zoals we ook het einddoel van de stedelijke groei niet
kennen. De mens creëert een urbane omgeving, maar hoe lang
die standhoudt, daar kunnen we alleen maar naar raden.

ÔDe enige ruimte die nog vrij was,
was de verticale ruimte.Õ

Helen: Alsof de hele bouwinfrastructuur een organisme op
zich is, een omgeving die zichzelf genereert. Die weliswaar
door mensenhanden gemaakt is, maar waar wij de controle
over verliezen. In ons werk willen we ons die industriële omgeving weer toe-eigenen.

Hoe kan kunst daaraan bijdragen?
Heiko: Door er een relatie mee aan te gaan. We zijn weliswaar
gefocust op het ontwerp van producten in ons dagelijks leven,
maar dat wat dat dagelijks leven vormgeeft, zoals brandstof,
elektriciteitsmasten of treinen, daar houdt geen architect of
kunstenaar zich mee bezig. Niemand die energiecentrales of
datacentra ontwerpt. Sterker nog: er mogen niet eens mensen
in een datacentrum, want die kunnen een negatieve invloed
hebben op de computers.
Helen: Ons werk gaat juist over die industriële infrastructuren
die niet tot het domein van cultuur en esthetiek gerekend
worden, maar die we als vanzelfsprekend beschouwen. Zoals
autogebruik, massaproductie, energiebronnen. Daar willen wij
op een ander manier naar kijken, ze voorzien van een nieuw
verhaal. Maar we nemen geen moreel standpunt in, vertellen
niemand wat-ie moet doen. Want we zijn allemaal medeschuldig aan de huidige staat van de wereld.

