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Kunstals zware industrie
Het Guggenheim Museum Bilboo

Het Museo de BellasArtes

Bilbao heeft at jaren een Museum van Schone Kunsten. Het ligt op een druk kruis-

punt aan de rand van bet stadspark. Aan de achterzijde is nog to zien hoe het muse-

um de afsluiting vormt van een boulevard met de paleisachtige appartementsblok-

ken, die in heel Zuid-Europa sinds de negentiende eeuw de geliefde huisvesting

van de betere standen zijn gebleven. Het museum was ook van de welgestelden en

wat er in staat is voor bet grootste deel door hen geschonken. Toch is ook bier, zoals

bijna overal elders, goed to zien dat de bakens van de patronage verplaatst zijn. Wat

ooit geschonken is door rijke particulieren, wordt nu gerestaureerd en op zijn zon-

dags uitgelicht met het geld van de grote en kleine bedrijven die in Bilbao domicilie

hebben. De maecenas,is een sponsor geworden.

In de nieuwe tenfponstellingsvleugel is met veel glas tussen rauw beton de

modernistische hand van een gemeentebestuur uit het begin van de jaren zeventig

voelbaar. Van hoofd tot voeten zichtbaar staat de bezoeker to kijk voor de wande-

lende gezinnen en spelende kinderen in het park aan de andere kant van het glas.

Hij kan hen met horen, maar hun stille leven buiten geeft binnen meer to denken

dan het dode lawaai van de contemporaine kunst. Buiten het gezichtsveld van de

wandelaars in het park is er op de eerste verdieping ruim baan gemaakt voor een

collectie moderne Baskische kunst, die op de beelden van Eduardo Chillida na ook

een internationaal publiek weinig verrassingen to bieden heeft. Wat nu hier to zien

is, is overal elders ook at eerder to zien geweest.

Het Museo de Bellas Aries is de Guide Michelin toch de kleine ster van `interes-

sant' waard, maar dat geldt dan met name voor de mooie verzameling vroege

Spaanse schilderkunst. Volgens de Baskische

VVV beschikt het museum zelfs over een van

de mooiste kunstcollecties van Europa, maar

dat is toch to veel eigen lof, zoals bet ook over-

dreven is het gebouw elegant to noemen. Het

oorspronkelij.ke gebouw is in zijn deftige vor-
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melijkheid een getrouwe weerspiegeling van de nog altijd bestaande en zeer

Spaanse wereld waarin mannen met donkere pakken en witte boorden hun hoed

afnemen voor vrouwen, die weten dat ze dames zijn. Her Museo is een zwaar bak-

stenen gebouw met nadru1kelijke, hardstenen raamomlijstingen, die duidelijk

maken dat kunst een serieuze zaak is. Het lijkt in opzet en uiterlijk nog bet meest

op het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, bijna in dezelfde tijd

gebouwd en later in dezelfde tijd ook weer uitgebreid, maar in Bilbao is de schaal

Weiner en de verbinding met bet verleden vanzelfsprekender.

Het Museo de Bellas Artes is bet monument van een generatie van industriele

ondernemers, die geleidelijk een nieuwe stedelijke elite zijn gaan vormen en zeker

wat vermogen betreft in niets bij de aristocratic ten achter stonden. De verwerving

van bijzondere collecties van oude Spaanse en vooral ook Baskische kunst, ooit in

opdracht van een andere elite gemaakt, vormde de bekroning van hun gestegen

maatschappelijke status. De met hun naam verbonden schenkingen van kunstwer-

ken aan het museum - aan de gemeenschap dus - maakte hen als bet ware tot de

meta-stichters van de altaarstukken van hun aristocratische voorgangers. Geen gro-

ter sociaal kapitaal dan de opbrengst aan prestige van de duizendvoudig gelezen

eigen naam op de lijst van een onbetaalbaar schilderij. Niets past zo goed bij het

streven naar status van een zich vestigende elite van entrepreneurs als juist de ver-

zameling van oude en gecanoniseerde kunst. Als eigenaars van de rijkdommen van

het verleden slagen ze erin het gebrek aan een eigen rijk verleden to laten vergeten.

Wie zou de namen Kroller-Mfiller, Frick, Gulbenkian, en uiteraard ook
Guggenheim of Van Beuningen nog kennen, als ze met verbonden waren geraakt

met veel van bet beste dat de kunst heeft opgeleverd? Het zal in Bilbao wel met veel

anders zijn gegaan als in Rotterdam, al is er in de stad aan de rivier de Nervion niet

een museumdirecteur geweest als Dirk Hannema, die bet stedelijk chauvinisme

van de havenbaronnen en hun onderlinge wedijver in vertoon van status handig

wist in to zetten voor zijn museum, dat uiteindelijk ook de naam van een van hen

zou gaan dragen (Van Beuningen) en de collectie van de ander (Van der Vorm) zou

gaan beheren.

Een Rotterdam aan de Golf van Biscaye

I

Net zoals de geschiedenis van bet Museo herinnert aan die van het Rotterdamse

museum, heeft ook Bilbao zelf wel wat weg van Rotterdam. Bilbao is niet de hoofd-
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stad van Baskenland, maar met ruim een half miljoen inwoners wel verreweg de

grootste en belangrijkste stad, in de negentiende eeuw groot geworden door zijn

havens, hoogovens en scheepswerven. De toen ontstane welvaart is nog zichtbaar

in de grote nieuwe stad, die is ontstaan naasthet kleine middeleeuwse centrum,

nu vooral de plek waar jongeren's avonds uitgaan. Het negentiende-eeuwse Bilbao

is een geplande stad, gebaseerd op een gridstructuur die hoekig is ingepast tussen

de bochten van de Nervion-rivier. De straten zijn meestal smal en lang, en worden

beheerst door hoge, gesloten bouwblokken met kleine hoektorens, zware balkons

en korte met pannen gedekte daken. Meer Normandie dan de Middellandse Zee.

Op de oevers van de Nervion lagen vroeger de goederenloodsen, de rangeerter-

reinen, de staalfabrieken en scheepswerven. Daar is vrijwel-niets meer van over, er

wordt geen erts meet gedolven en de Spaanse scheepsbouw is net als de Noord-

Europese ten onder gegaan. De rivier is gebleven, smal, zwart en stinkend van dood

water, met aan beide zijden een lang lint van voorsteden en dorpen. De nieuwe

levensader is de metro geworden, streng futuristisch vormgegeven door Norman

Foster, die ook tekende voor de garnaalvormigeplexiglazen hulzen die de entree

vormen en door de bevolking van Bilbao liefkozend `fosteritos' worden genoemd.

Nog geen 500 meter van het Museo de Bellas Artes staat in Bilbao op de kaalslag

van het industriele verleden aan de Nervion het museum dat voor de stad en

Baskenland als geheel het symbool is geworden van de nieuwe rijkdom die de toe-

komst moet gaan brengen. Het Guggenheim Museum Bilbao is een monument

voor een nog met begonnen eeuw, een teken van hoop en verwachting. Anders dan

bet oude museum is het met de bevestiging van maatschappelijk succes, maar een

investering die de economic weer mee op gang moet helpen brengen. Het

Guggenheim moet de ogen van de wereld op Bilbao helpen richten, nieuwe entre-

preneurs lokken met de suggestie van een modern en opwindend stedelijk leven en

een winderige uithoek van Spanje tot een toeristische trekpleister doen uitgroeien.

Bilbao - het hele Baskenland eigenlijk - had ook wel een impuls nodig. Na de

dood van Franco en sinds de toetreding tot de Europese Gemeenschap heeft

Spanje zich politick snel in democratische richting ontwikkeld en is de economie

zich gaan moderniseren. Op beide gebieden bleef het Baskenland achter. Wel ver-

wierf het in de afgelopen twintigjaar een behoorlijke mate van politieke autono-

mie en werd het met een eigen regering en een eigen begroting bijna een deelstaat,

maar tegelijkertijd werd het land intern verscheurd door politieke conflicten.

Wereldnieuws was Baskenland alleen door de bloedige aanslagen van de ETA, een
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minderheidsbeweging die volledige onafhankelijkheid wil en een hereniging met

Frans-Baskenland nastreeft. Economisch waren de Basken er slecht aan toe,

omdat ook voor hen, net als voor de Walen en voor de bewoners van de Midlands,

het Departement du Nord of bet Ruhrgebied, het tijdperk van de zware industrie

en de mijnbouw definitief ten einde liep. Daarmee verviel, ook een belangrijk deel

van de traditionele havenactiviteit zonder dat er sprake was van alternatieven.

Toeristisch is Noord-Spanje een gebied van een beperkte aantrekkelijkheid, de

afstand tot Madrid of Barcelona is erg groot en de verbindingen met bet achterland

zijn niet bijzonder goed of snel. Met iets meet dan 2 miljoen inwoners en een

oppervlakte die ongeveer overeenkomt met die van de drie noordelijke provincies

van Nederland bevindt bet Baskenland zich ook in een wat vergelijkbare positie

ten opzichte van het centrum van de economische, politieke, financiele, weten-

schappelijke en culturele activiteit in Spanje. Er gingen meer mensen weg dan er

naar toe trokken en de ongezonde geur van een stervende rivier was en is symbo-

lisch voor de sfeer van stagnatie en verval, die als vanzelf de deprimerende korre-

ligheid van sociaal bewogen zwartwitfotografie lijkt aan to nemen.

Een deltaplan van architectuur

Hoe keerje een slechte politieke reputatie en een nog slechtere economische situ-

atie weer ten goede? Het antwoord van de Baskische regering was op zich met bijs-

ter origineel, maar wet bijdetijds. Om de eenzijdig negatieve beeldvorming to

doorbreken zou er `iets ` moeten komen met een krachtige positieve uitstraling,

terwijl de ontwikkeling van een diensteneconomie, de vestiging van een hoog-

waardige industrie gebaseerd op informatietechnologie en de stimulering van het

toerisme nieuwe barren en nieuwe welvaart zouden moeten brengen.

Bilbao werd bet zwaartepunt van een grootschalig ontwikkelingsplan, dat

allereerst moest voorzien in verbetering van de infrastructuur. De bouw van de

metro-is daar bet duidelijkste voorbeeld van, maar er wordt ook gewerkt aan

modernisering van de haven en vernieuwing van de luchthaven, die op dit

moment alleen van regionale betekenis is. Opvallend is wel dat de betekenis van

de nieuwe infrastructuur met alleen in functionele termen wordt gezien, maar in

zijn architectonische vorm ook bewust als een statement voor een gewenste en

gezochte toekomst. Wereldvermaarde architecten zijn daarom aangetrokken voor

de uitvoering: Sir Norman Foster voor de metro, Santiago Calatrava (de onzicht-
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bare hand in het ontwerp van de Erasmusbrug in Rotterdam) voor een voetgan-

gersbrug_over de Nervion en het stationsgebouw van de nieuwe luchthaven, Cesar

Pelli voor een complex van kantoren en appartementen.. Dolores en Federico

Soriano tekenen voor het muziek- en congrescentrum, dat als een schip in een dok

de herinnering aan de oude scheepswerven architectonisch levend meet houden.

Frank Gehry ten slotte won de architectenwedstrijd voor de bouw van het nieuwe

museum, bet visuele hoogtepunt van dit architectonische deltaplan.

De zelfpresentatie als `modern' en `hoogwaardig' en `vooruitstrevend' is bij uit-

stek de wijze geworden waarop regeringen en stadshesturen over de hele wereld

representatie en status zoeken. Opvallend vormgegeven openbare gebouwen en

nutsvoorzieningen trekken internationaal de aandacht, worden besproken in

kunst- en architectuurtijdschriften, vinden vermelding in kranten en reisgidsen.

Het is een uiterst, want ook blijvend effectieve manier van aandacht trekken ener-

zijds en van interesse wekken anderzijds. De stad words letterlijk op de kaart gezet

en gaat deel uitmaken van een collectieve herinnering, ook voor degenen die er

nog nooit zijn geweest. Maastricht is dat gelukt als naamgever van de belangrijkste

recente verdragen op weg naar de Europese eenwording, Bilbao lukt het nu door

spraakmakende architectuur en de komst van een fameuze kunstcollectie.

Wat nu in Bilbao zo de aandacht trekt, gebeurde overigens al eerder in het

Ruhrgebied en ook in een stall als Lille: oude industriegebieden transformeren

zich tot grote vermaakscentra met gigantische shopping malls, futuristische con-

grescentra en nieuwe musea. Als een sollicitant op zoek naar een betere baan trekt

de stad een mooi, nieuw pak aan. Dat laatste blijkt wel essentieel to zijn, want in

Wallonie en ten dele ook in de Midlands blijft men in het oude klofje rondlopen.

Aansluiting bij de nieuwe tijd wordt met gevonden en de sprong over de kloof van

armoede naar nieuwe welvaart lukt daar dan ook met. Het bijzondere van Bilbao is

misschien juist wel, dat men - hoewel buitengewoon excentrisch gelegen en met

een relatief klein aantal inwoners - in ieder geval de aanloop tot de grote sprong

heeft willen, durven en kunnen nemen. Er is geen zekerheid dat de armoedekloof

daarmee ook werkelijk overbrugd wordt, maar de eerste aanwijzingen zijn tech

met slecht. Het Guggenheim Museum Bilbao trek in het eerste jaar van zijn

bestaan al 1,3 miljoenbezoekers, die met elkaar meer dan 300 miljoen gulden in

de stad achterlieten. Dat is zeker 50 procent meer dan aanvankelijk voor bet eerste

jaar werd verwacht en bet is het soort geld waar economisch een sterk vitaliseren-

de werking van uitgaat: het stimuleert tot nieuwe investeringen.
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Dat effect doet zich met alleen in de horecasector voor, maar ook in de sectoren

die met de honing van horeca en cultuur verleid moeten worden zich in een zich

zo gastvrije en kunstlievende omgeving to vestigen. Moderne internationale

bedrijven die zorgen voor hoogwaardige werkgelegenheid voelen zich aangetrok-

ken tot een stedelijke omgeving die de missie van het bedrijfniet alleen bevestigt,

maar als het ware op een hoger niveau van legitimiteit ook weerspiegelt. Vooral in

de technologie, de dienstverlening, de informatica en de communicatie is er, mis-

schien juist door het virtuele karakter van de productie, behoefte aan een sterke

symbiose met een omgeving die zelf innovatie en inventiviteit uitstraalt.

Opvallende moderne architectuur speelt daarbij in combinatie met zorgvuldig

gekoesterde historische gevelwanden in de binnenstad een grote rol. Naarmate de

werkgelegenheid een hoger scholingsniveau vereist, neemt de waardering voor

een spannend gebouwde omgeving toe, en het omgekeerde blijkt ook waar to zijn:

de aantrekkelijkheid van de omgeving trekt ook werkgelegenheid aan.

De waardering van een omgeving als aantrekkelijk meet geheel los gezien wor-

den van het feitelijke gebruik van het aanbod. Een nieuw museum, een nieuw

theater of een nieuw stadhuis volstaat vaak al op zichzelf, de aanwezigheid als

vorm kan al een krachtig genoeg argument zijn, een katalysator voor economische

en sociale opleving. De aanwezigheid van een kunstmuseum, of zelfs de spon-

soring ervan, hoeft geen enkele relatie to onderhouden met de werkelijke interesse

van klanten of werknemers in de kunst die getoond wordt. Het gaat om de sugges-

tie van mogelijk gebruik van het aanbod, met om het gebruik zelf. Dat is niets

nieuws, in de Middeleeuwen vervulden de kathedralen en de relikwieen van pro-

minente heiligen al dezelfde functie in de concurrentie tussen steden als tegen-

woordig een museum van moderne kunst of de aanwezigheid van belangrijke

kunstwerken in een bepaalde stad. Het onderstreept de aantrekkelijkheid van de

stad als vestigingsplaats, het versterkt het prestige van de stad en het leidt tot een

sterkere identificatie met de stad, omdat het de inherente kwaliteit van de stad en

zijn burgers dramatisch symboliseert. Nieuw is hoogstens dat - anders dan voor

kathedralen gold of ook voor negentiende-eeuwse musea en theaters - nu ook

voor representatieve bouwwerken met langer meer hoogte of breedte op zich bin-

nen een gegeven en door de traditie bepaald programmatisch kader bepalend is

voor het prestige, maar dat juist naar originaliteit in de vorm wordt gezocht. De

folly als model van distinctie, het klinkt postmodern, maar het is met postmoder-

ner dan de Eiffeltoren, het Atomium, de Opera van Sydney of het Centre
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Pompidou. Het nieuwe museum in Bilbao past in dit rijtje als het laatste grote

gebouw van de twintigste eeuw, dat in iedere geschiedenis van de moderne archi-

tectuur een plaats zal vinden.

Miljoenen voor een rommelige rivieroever

In Bilbao concentreren de culturele bouwactiviteiten zich op de ontwikkeling van

de zuidelijke oever van de Nervion, een lange, vrij smalle strook land aan de noord-

zijde van de negentiende-eeuwse stad. Het gebied wordt aan de zijde van de stad

begrensd door brede doorgaande wegen met veel verkeer, gaat dan plotseling

omlaag naar een treinemplacement, terwijl de oever verder bestaat nit perrons, klei-

ne havenbekkens, rangeer- en opslagterreinen, bijna weggedrukt onder het geluid

en het stof van twee hoge verkeersbruggen. Het is op bet eerste gezicht zeker geen

bijzonder aantrekkelijk gebied, dat bovendien door de autowegen en de spoorlijn

nogal geisoleerd van de stad ligt. Het is wet grout, in totaal gaat bet om meet dan

tien hectaren, bedoeld voor hotels, een congres- en muziekcentrum, kantoren,

groothandelsgebouwen, een jaarbeurs en bet nieuwe museum voor moderne

kunst. Begin 1999 was aan het westelijke einde van het gebied het congres- en

muziekcentrum net gereedgekomen, terwijI aan het oostelijke einde bet museum at

sinds eind 1997 voltooid was. Bij elkaar een investering van een kleine 400 miljoen

gulden. In totaal worden de kosten voor de herstructureringsprojecten in Bilbao

geschat op ongeveer 3 miljard gulden, waarvan meet dan de helft voor de herin-

richting van het Nervion-gebied. Rekening houdend met het aantal inwoners en

bet inkomen per hoofd van de bevolking zou een project van vergelijkbare beteke-

nis in Nederland een omvang van ongeveer 25 a 30 miljard gulden hebben.

Tussen de grote gebouwen van bet museum en het congrescentrum strekt zich

voorlopig nog een niemandsland van containers, pallets, loodsen en tijdelijke par-

keerterreinen uit. Het is moeilijk in de plaats daarvan de glans van een Baskisch

New Babylon to denken en de ongeinspireerde bebouwing aan de noordzijde van

de rivier met daarachter de saaie groene kussens van de lage heuvels maakt dat

ook gemakkelijker. De stad zelf is er ook zeker klaar voor. Er zijn maar

weinig hotels en nauwelijks restaurants, bars of cafes met dan lokale uit-

straling. Vrijwel niemand spreekt Engels, elegante winkelstraten ontbreken volle-

dig en de plaatselijke schouwburg is een verwaarloosd gebouw van een eeuw oud,

dat in de zomermaanden dicht is. Het at to vriendelijke klimaat en de wat
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gereserveerde volksaard geven Bilbao een bijna Noord-Europees karakter en dat

betekent dat bet er niet aangenaam toeven is voor wie er niet woont. Het leven

speelt zich met flanerend op straat af.

De Baskische.regering heeft bewust gekozen voor een groot en kostbaar pro-

ject, dat op termijn het aanzien van Bilbao, maar ook de stijl van leven zal verande-

ren. Dat kost tijd en dat beseft men ook we], maar toch is er weinig twijfel dat de

stad in de eenentwintigste eeuw meer dan alleen uiterlijk zal zijn veranderd.

Uiteraard words het hele ontwikkelingsproject gepresenteerd als een bewijs van de

visie en de durf, die de Basken altijd al eigen geweest zou zijn, maar ook als een

blijk van groeiend vertrouwen in de nationale veerkracht en de internationale uit-

straling van Baskenland. Of zich achter deze facade van chauvinistische trots ook

een stevig gebouwd huffs van marktonderzoek, projectplanning en financiele

garanties hevindt, is minder duidelijk. lk heb er geen informatie over kunnen krij-

gen en ik weet zelfs met hoe de regering van een arme en kleine deelstaat aan de

middelen komt om op een schaal die zelfs Franse presidenten even met de ogen

zou doen knipperen projecten to kunnen realiseren.

Er is in het land zelf veel kritiek op het museumproject geweest. Baskische

intellectuelen en kunstenaars liepen to hoop tegen het feit dat het in geen enkel

opzicht een `Baskische' affaire zou worden, geen pantheon van Baskische kunste-

naars en geen eregalerij van meesterwerken van Baskische kunstenaars. Dat ook

politiek met iedereen er gerust op was dat het allemaal goed zou gaan ailopen, blijkt

nit het feit dat bet gemeentebestuur van Bilbao zich opvallend terughoudend heeft

getoond bij de ontwikkeling van het project. Het verhaal gaat dat de burgemeester

van Bilbao zelfs met in de buurt van het Guggenheim Museum in aanhouw wilde

worden gezien. Dat is inmiddels wel veranderd, maar tekenend

voor de overwegende betrokkenheid van de Baskische regering

bij het project - en voor het gewicht van bet project als geheel -

is toch wet, dat de eerste directeur van het museum de vroegere

directeur-generaal financien van Baskenland is, Juan Ignacio

Vidarte. Van huis nit is hij een in Amerika opgeleide econoom,

die in 1992 zijn positie hij het ministerie inruilde voor de lei-

ding van de ontwikkeling en de bouw van het nieuwe muse-

um. Uiteraard is hij met verantwoordelijk voor het artistieke

beleid van bet museum, al wordt dat naar buiten wat ver-

bloemd. De verantwoordelijkheid voor de collectie en voor het
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tentoonstellingsbeleid ligt geheel in handen van de Guggenheim Foundation. De

regering van Baskenland is alleen verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen

van de nodige middelen en draagt ook verder alle financiele risico's, die uit de

exploitatie van het nieuwe museum zouden kunnen voortvloeien.

Een multinational in kunst

Kunst is handel, altijd geweest, maar een museum words toch nog maar sinds kort

als een bedrijf beschouwd en het blijft onwennig een multinational in het tonen

van kunst to zien. Toch is dat wat de Guggenheim Foundation inmiddels is. In de

afgelopen 70 jaar is de Solomon R. Guggenheim Foundation erin geslaagd een col-

lectie negentiende- en twintigste-eeuwse kunst op to bouwen, die met alleen in

aantallen schilderijen en beelden ( meer dan 6000), maar ook wat betreft de

breedte van het verzamelgebied en de kwaliteit van de aankopen en schenkingen

bijna zonder concurrentie is. De Guggenheim Foundation behoort tot de top van

de internationale museum- en kunstwereld en wordt zelf weer bepaald door de

sociale en economische top van de wereld. Guggenheim heeft van alles het meeste

en in ieder geval het beste. Daar zit ook het probleem. In het.koffiefilterachtige

gebouw dat Frank Lloyd Wright veertigjaar geleden voor de Foundation in New

York aan de Fifth Avenue neerzette, kan met meet dan ongeveer 3 procent van de

schilderijencollectie worden getoond.

Dat is jammer en economisch gezien ook onverstandig. De Guggenheim

Foundation is een particuliere stichting, die met alleen voor de kunst, maar ook

van de kunst leeft. Dat werd eens to meer duidelijk toen de restauratie van het oor-

spronkelijke museumgebouw en de torenhoge nieuwbouw daarachter bij elkaar

zo duur werd, dat de toekomst van de Foundation zelf bedreigd werd. De direc-

teur van de Foundation - en van het museum -, Thomas Krens, herkende in de

gigantische fundus van niet-getoonde kunst hetzelfde economische potentieel, dat

in een meet publieke steer door staatssecretaris Van der Ploeg in 1998 ook in de

depots van de Nederlandse musea werd ontdekt. Als het moeilijk wordt, is de

vlucht naar voren de beste weg en Krens opende in het artistieke centrum van New

York, de wijk SoHo, op de hock van Broadway en Prince Street een dependance

(Guggenheim Museum SoHo).

Dat was de eerste stap, de tweede was gedurfder, al komt hij overgebracht naar

de publieke steer toch opvallend dicht in de buurt van de werkzaamheden van het
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Instituut Collectie Nederland: Krens ging op zoek naar mogelijkheden de collectie

to verspreiden over nieuwe `Guggenheims' elders in de wereld. Aanvankelijk werd

daarbij vooral gedacht aan een uitbreiding van de Peggy Guggenheim Collection

in Venetie, maar teen dat niet lukte, werd de mogelijkheid de collectie voor veel

geld en voor lange tijd buiten de eigen muren van de Foundation te.`verhuren'

serieus onderzocht. Dat bleek moeilijker dan gedacht, zelfs een chique locatie als

Salzburg moest afvallen bij gebrek aan voldoende middelen ter plaatse. Inmiddels

is aan Unter den Linden de Deutsche Guggenheim Berlin geopend, met erg groot,

maar wel onderdeel van het net gerestaureerde complex van de Deutsche Bank op

zowat bet duurste plekje van de Duitse hoofdstad. Ook zijn er plannen om aan de

Hudson een derde New-Yorkse vestiging to openen.

Bilbao als vestigingsplaats zal zeker met op het lijstje van de curatoren van de

Guggenheim Foundation gestaan hebben, maar zoals dat gaat, de Baskische rege-

ring was gedreven op zoek naar een `beeldbepalend' symbool en de Guggenheim

Foundation enigszins wanhopig naar een huurder van haar kunst, die bereid was

voor weinig zeggenschap veel to betalen. De persoonlijke voorspraak van vooraan-

staande Basken in New York en de steun van de machtige Bank van Bilbao (BBV)

schijnt de weg geeffend to hebben. Dat zowel Thomas Krens als Frank Gehry `in

love' geraakt zouden zijn met Bilbao, past in de Amerikaanse opvatting van goede

public relations, maar lijkt net zo waarschijnlijk als de passie van een grachtengor-

delbewoner voor Terneuzen.

Het initiatief voor de samenwerking heeft in ieder geval hij de Baskische rege-

ring gelegen. In 1991 benaderde men Thomas Krens en hoewel de details van de

onderhandelingen nooit helemaal duidelijk zijn geworden, mag men aannemen

dat Krens, door de eigen financiele nood geneigd tot snel handelen, van de

Baskische regering een aanbod kreeg dat zo inschikkelijk was dat hij her niet kon

weigeren. Critici in Baskenland en daarbuiten spraken al gauw van een wurgcon-

tract, dat de Guggenheim Foundation op kosten van Baskenland dertig jaar beer

en meester in bet museum in Bilbao laat zijn. De beheerskosten van bet museum

zullen gedurende die tijd bet grootste deel van bet kunstenbudget van Baskenland

blijven verslinden (80% zo schatten de critici) en daarnaast zal er voor andere cul-

turele activiteiten met veel geld meer over blijven. De regering heeft bovendien

voor de opbouw van een eigen collectie aan het museum een aankoopbudget van

ongeveer 70 miljoen gulden ter beschikking gesteld. De Guggenheim Foundation

beslist over de bestemming daarvan. Dat toont des to meet aan dat Bilbao, hoewel
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qua tentoonstellingsruimte aanzienlijk groter dan het museum in New York, uit-

eindelijk toch met meer is dan een dependance, die volledig vanuit New York

wordt geleid.

Voorlopig belangrijker dan de eigen collectie, die overigens snel groeit, is uiter-

aard de afspraak dat de Foundation gedurende de looptijd van het contract de hele

Guggenheimcollectie in wisseltentoonstellingen in Bilbao aan bet Europese

publiek zal voorstellen. De Baskische regering betaalt voor de `huur' van de collec-

tie en bet gebruik van de naam Guggenheim een bedrag van ongeveer 30 miljoen

gulden. De bouw van bet museum zelf heeft ongeveer 200 miljoen gulden gekost.

De glans van het nieuwe

In 1991 schetste Frank O. Gehry, de winnaar van de ontwerpwedstrijd voor de

bouw van het museum, de eerste contouren van het nieuwe museum en in oktober

1997 kon het museum door de Spaanse koning worden geopend. Het is dus erg

snel gegaan, zeker wanneer men bedenkt dat bet gaat om een erg groot gebouw met

een technisch bijzonder moeilijk to realiseren constructie, die ook nog in ongewone

materialen uitgevoerd moest worden. Door de eigenzinnige vormgeving - de platte-

grond heeft de vorm van een corsage - is het met gemakkelijk een indruk to geven

van de omvang van het gebouw, dat ongeveer 25.000 mz vloeroppervlak heeft,

waarvan ruim 10.000 m2 tentoonstellingsruimte. Op bet hoogste punt haalt bet

gebouw de 50 meter ruim, een adembenemend atrium met een raampartij van

meer dan 40 meter trekt de blik over de volle hoogte van bet gebouw naar boven.

De grootste zaal - van buiten een vissenstaart, maar aan de binnenzijde het beeld

oproepend van bet ruim van een schip - is ongeveer 130 meter

lang, 30 meter breed en racer dan 10 meter hoog. Het is een zaal

zonder kolommen, die een indruk van oneindigheid maakt bij

binnenkomst, maar door de welvingen van wanden en plafonds

toch een zekere intimiteit heeft gehouden en nergens het beeld

van de kleinmakende leegte van een hangar of jaarbeurshal

oproept. Aan de rivierzijde is het complex ruim 200 meter lang,

vanaf de straat"gerekend is het gebouw zo'n 70 tot 100 meter

diep. Ter vergelijking: bet plattegrond van bet Rijksmuseum in

Amsterdam meet ongeveer 160 bij 80 meter.

Het Guggenheim Bilbao is zonder enige twijfel een gebouw
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van moriumentale allure, maar omdat het vanuit geen enkel standpunt in de totali-

teit van zijn omvang to zien is, zijn het Loch met de afmetingen op zichzelf die

indruk maken. Het eerste wat opvalt is de vorm of beter gezegd het beeld dat de

vorm oproept. Wie het gebouw beschrijft als een bloem, als een roos of een lotus,

zoals veel gedaan is, denkt vooral aan de middenpartij en de plattegrond, maar gaat

voorbij aan het deel van bet gebouw dat toch vooral aan een grote vissenstaart her-

innert. Vanaf de westzijde benaderd, waar de gevels recht zijn en de ramen in streng

natuursteen gevat, overheerst het beeld van een burcht, terwijl het gigantische bal-

dakijn dat de centrale hal en het trappenhuis aan de buitenkant afsluit weer doer

denken aan die merkwaardige hoge palmbomen die bij bet Los Angeles van Frank

Gehry horen. Alleen aan bet uiterste topic van hun hope stam dragen ze enkele bla-

deren.

Rond de entree overheerst bet modernistische beeld van dwars op elkaar

geplaatste stalen en plexiglazen schermen, elk op zich herinnerend aan bet werk

van Cesar Domela, maar door de veel lossere plaatsing toch verrassend anders. De

afwisseling van rond en hoekig, formeel en speels, van staal, steen en pleisterwerk,

van trappartijen die willekeurig naar boven en beneden lijken to gaan, van sculp-

turale vorm en modulair ritme is typisch voor dit gebouw, maar ook voor veel van

het andere werk van Frank Gehry.

In het Guggenheim Museum komen verschillende stijlkarakteristieken, die de

inrniddels de zeventig gepasseerde Gehry in de loop van de laatste twintig jaar tot

ontwikkeling heeft gebracht, in een groots kader bij elkaar. Zo zijn er de schots en

scheve platen waarmee hij de uitbreiding van zijn eigen huffs in Santa Monica

vormgaf, de fascinerende visvorrn van het `Fishdance'-restaurant in Kobe, de iro-

nische strengheid van een gigantische verrekijker als entree tot een parkeergarage

in Venice, de expressieve vormen van bet Vitramuseum to Weil am Rhein, de

Hundertwasser-achtige speelsheid van het kantoorgebouw van Nationale

Nederlanden in Praag (in de wandeling `Ginger en Fred' genaamd, omdat de vorm

van het gebouw associaties oproept met de bewegingen van het beroemdste dans-

paar uit de filmgeschiedenis) en tenslotte de bijna classicistische monumentaliteit

van het American Center in Parijs. ,

In zijn nieuwste grote ontwerp,.de Walt Disney Concert Hall voor Los Angeles,

werkt Gehry het concept van het Guggenheim Museum verder uit maar doet hij

ook een nieuwe stap. De. organische vormen maken daar plaats voor hollende

bewegingen, die hij, naar eigen zeggen, heeft ontleend aan de grote zeilen van de
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Hollandse schepen op de schilderijen van Willem van de Velde. De zachtheid van

de bewegingen in de organische vormentaal maakt hier aan de buitenkant plaats

voor een krachtige, hoekige'dynamiek, terwijl de binnenkant - althans op de ont-

werptekeningen en in de maquette - juist weer zacht en organisch aandoet. In het

Guggenheim Museum is juist de binnenkant strenger, klassieker en koeler dan de

buitenkant.

Warme hightech

Het verhaal gaat dat Gehry in Bilbao de plaats voor zijn museum zelf heeft uitge-

zocht. Dat is waarschijnlijk omdat de plaats zo onwaarschijnlijk is: de lelijkste uit-

hoek van het oevergebied, waar een hope brug, een spoorlijn en een autoweg

elkaar kruisen. Geen landsbestuur zal daar eigener beweging zijn meest prestigi-

euze bouwproject situeren, maar Gehry zag de mogelijkheden van het vreemde

driehoekig gevormde en in terrassen gelede gebied. Hij heeft de hoge en meet

dominante dan mooie La Salve-brug ingekapseld en onschadelijk gemaakt door

de grootste tentoonstellingshal onder de brug door to laten lopen en aan de andere

kant to laten bekronen door een holle toren in de vorm van een uitroepteken. De

pylonen van de brug zijn kleine toevoegingen aan het ontwerp geworden en het

autoverkeer davert over bet dak van de grote hal van het museum de stad in, zon-

der dat dit een onaantrekkelijk schouwspel oplevert: de brug is `zacht' geworden

en de autoweg een kinderglijbaan. Voor de spoorlijn heeft Gehry een heel andere

oplossing gekozen: de overkapping van bet emplacement is bet voorplein van het

museum geworden en de meeste bezoekers merken zelfs met dat er een trein

onder hen en vlak langs, ten dele zelfs door het museum rijdt.

Ooit was het Sint-Pieterplein een openbaring voor wie nit de smalle straatjes

van het oude Rome plotseling door de ruimte omarmd werd. De aanleg van de Via

delta Conciliazione heeft dat effect bedorven. In Bilbao kan nog iets van dat effect

beleefd worden. Wie door de smalle en donkere Iparraguirre-straat to voet naar

het museum gaat ziet in de verte al iets van de zilver tot goud glanzende en golven-

de wanden van het Guggenheim Museum. Eerst lijkt het of er een prachtig cruise-

schip aan de stad voorbijvaart, de schuinstaande schoorsteen nog net uitstekend

boven de laatste flats. Pas als je dichterbij komt wordt geleidelijk duidelijk dat er

niets beweegt en dat aan het eind van de straat een gebouw ligt met daarvoor een

waakhond van bloemen. Dat is de kolossale puppy van Jeff Koons, opgetrokken
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nit een raster van gaas waarin duizenden potten met vlijtige liesjes zijn gestoken.

Het bloemenhondje is bet vrolijkste standbeeld ter wereld: op de bankjes erom-

heen zit bet vol met mensen die met hun ogen de duizenden witte, rode, roze en

blauwe bloemetjes aaien. Door de wind zachtjes bewogen komt bet hondje tot

leven. De tegels onder de bond zijn nat van bet sproeiwater.

De puppy is als ironische sfinx bet perfecte contrapunt tot de grootsheid van bet

gebouw erachter en de weidsheid van bet plein er voor. De ernstige bronzen tekens

van Eduardo Chillida, die hier aanvankelijk gedacht waren, zouden to zwaar

geweest zijn, maar zouden bet ook met uitgehouden hebben tegen de alles over-

stralende glans van de titanium platen waarmee een groot deel van bet museum is

bekleed. Diet strak, glad en koud als aluminium, maar enigszins onregelmatig van

oppervlak, licht rond gebogen en steeds wisselend van kleur blijkt titanium geen

afwerend bedekkingsmateriaal to zijn, maar juist een grote mate van aantrekkings-

kracht to bezitten. Het werkt met als een pantser, maar oogt als een huid, prachtig

afgestemd bovendien op de blonde tint van de natuursteen, waar de rest van het

gebouw mee bekleed is. Alleen in de zuidhoek is voor een andere oplossing geko-

zen: bet administratiegebouw is diepblauw gepleisterd. Aanvankelijk wilde Gehry

dit deel van bet gebouw in rood uitvoeren, maar dat bleek toch teveel van bet

goede.

Het mooist is bet gebouw aan de rivierzijde. Daar is goed to zien hoe de bouw-

massa's langzaam omhooglopen naar bet straatniveau, aan de westzijde begeleid

door een prachtige brede trap, die begint bij de wandelallee, die bet onderscheid

vormt tussen bet zwarte water van de rivier en de doorschijnende vijver waaruit

bet museum oprijst. Op de gulden snede bevindt zich bet atrium, de glazen kern

van bet museum, hoog als een kathedraal, maar beklimbaar via trappenhuizen en
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doorkruisbaar met loopbruggen. Ik dacht onmiddellijk aan Piranesi, maar Gehry

heeft zich hier naar eigen zeggen laten inspireren door `Metropolis', de film van

Fritz Lang. Van de dreigende en sinistere sfeer in de film - en ook in de prenten van

Piranesi trouwens - is in het heldere en zonnige atrium echter niets terug to vin-

den. Het is een feestelijke, in alle opzichten zwierige ruimte geworden, die alleen

in zijn constructie herinnert aan Langs vroegfuturistische evocaties van de eenen-

twintigste eeuw. Het atrium geeft toegang tot een groot terras, dat wordt overhuifd

door bet grote baldakijn, enkele tientallen meters daarboven. .

Vanaf de rivierzijde gezien roept de lange zijde van het gebouw niet meer de

herinnering op aan een zich ontvouwende bloem, maar is er veel meer de associa-

tie met een Venus, Danae of Olympia, geschilderd door Titiaan, Rembrandt of

Manet. Het valt op hoe ontspannen en zelfverzekerd het erbij ligt, de lange en slan-

ke zij den van de grote hal geleidelijk overgaand in de meet weelderige vormen van

de zalen, het atrium en de publieksvoorzieningen. Het gebouw richt zich daar half

op, steunend op een arm en genietend van de eigen reflectie in het water. Wie wit,

mag er ook een zeemeermin in zien, een architectonische vertaling op grote schaal

van bet minuscule beeldje dat zo verloren ligt in de industriehaven van Kopen-

hagen. Gehry's meermin heeft zich breeduit genesteld op een ruim bed aan de

oevers van de Nervion; de staart voor houvast stevig onder de brug doorgestoken.

De neiging om het gebouw tebeschrijven in gelijkenissen met vissen, bloemen

of vrouwen wordt natuurlijk opgeroepen door de opvallende beweging en

beweeglijkheid die het gebouw kenmerkt, de soepelheid van de vormen, maar

zeker ook door de huidachtige bekleding. Het paradoxale is dat deze typische

kenmerken op deze schaal alleen maar gerealiseerd kunnen worden dankzij de

meest geavanceerde technologie. Voor de berekening van de juiste maten en ver-

houdingen van de overspanningen en de rondingen, van ieder van de duizenden

glasplaten (meer dan 20.00.0 in met minder dan 2000 verschillende maten) en

titanium `schubben' - met een is precies gelijk aan de ander - is gebruik gemaakt

van computerprogramma's die tot dan toe alleen voor de bouw van vliegtuigen

waren gebruikt. Hetzelfde geldt voor de hardstenen platen die als muurbekleding

zijn,toegepast. Per computer is van iedere plaat precies de juiste maat en plaats

bepaald en alleen met'de nieuwste computergestuurde technieken, bleek het

mogelijk de extreem harde steensoort to zagen en to polijsten. De perfectie in de

uitvoering van bet gebouw is voor een belangrijk deel to danken aan de mogelijk

heden van de moderne computertechnologie.
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Alleen met `high technology' was het mogelijk een constructie als het
Guggenheim Museum to realisercn, dat ook bimnen een relatiel kortc periode to

doen en vooral ook binnen een hepaald budget. Veel iowtcch buildings' zoeken

een `hightech' uitstraling - bet is juist dit type architectuur dat in toenemende mate

hekrinseerd words - maar de echte verrassing words toch gevormd door `hightech

buildings' die luist met die uitstraling hebhen en tcgelijkertijd met mogeiijk zou-

den zijn zonder moderne technologic. Wat Gehry gelukt is, is `warme hightech' en

zo reageert het publiek er ook op: men is verrast en verrukt. Het is een gebouw om

to bewondercn, maar vooral om van to genieten.
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Ruim en leeg

Net zo min als welk ander groot, nieuw museum ook is bet Guggenheim Museum

simpelweg een verzameling zalen waar beeldende kunst to zien is. Het museum

bevat een auditorium met meer dan 300,plaatsen, een grote museumwinkel, een

museumrestaurant, een bar, een cafetaria en een bibliotheek. De vormgeving daar-

van is zonder uitzondering zeer verzorgd, maar ook opvallend strak en koel. Het

interieur van veel van de publieksruimten wijkt in geen enkel opzicht of van wat

sinds de zegetocht van de nieuwe zakelijkheid als de internationale standaard voor

een representatieve en esthetisch verantwoorde aankleding geldt: hoogwaardige

materialen, grote formaten, simpele vormen, wit licht en weinig kleuren. Geen

postmoderne grapjes die onvermijdelijk snel gedateerd zijn en meestal ook met

bestand zijn tegen de gebruiksdruk van duizenden bezoekers per dag, maar helaas

wel een kakofonische akoestiek. Alles is hard en de ruimtes zijn groot en hoog. Het

effect is vooral in het grote restaurant oorverdovend.

De tentoonstellingsruimten zelf varieren overigens zeer in grootte en hoogte,

van kleine kabinetten tot mooie vierkante zalen, met als apotheose de grote hal.

Hier overheerst de internationale museumstandaard: strakke witte wanden, wei-

nig ramen, goede belichting, lichtgekleurde parketvloeren. Verwarming en lucht-

verversing zijn weggewerkt achter de muren, die in feite tentoonstellingspanelen

zijn. Omdat de aan- en afzuiging via vloer en plafond plaatsvinden, zijn de muren

feitelijk plintloos, maar optisch lijkt erjuist sprake van een bijna zwart uitgelijnde

overgang tussen muur en vloer. Dat houdt de ruimte overzichtelijk en met bet oog

bemeetbaar. Door bet muurwit met een beetle bruin to mengen, hebben de muren

zelf een zachte en warme, quasi meditatieve uitstraling gekregen, die mede door

bet prachtige licht heel aangenaam voor de ogen is.

Ondanks het expressieve en theatrale karakter van de gevel buiten en van de

wandelgangen binnen zijn de expositieruimtes op de verdiepingen opvallend rus-

tig en klassiek gehouden, zonder dat de indruk wordt gewekt dat het `kijkdozen'

in feestverpakking zijn. Deze zalen, grotendeels gerangschikt rond het atrium, zijn

vooral bedoeld voor de nieuw to vormen eigen collectie twintigste-eeuwse kunst.

Daarnaast zijn er voor enkele van de meest spraakmakende en vooral op groot for-

maat werkende moderne kunstenaars (Sol LeWitt, Anselm Kiefer, Bruce Nauman,

Damien Hirst) meet spectaculair gevormde, vaak halfronde zalen. Oorspronkelijk

was er ook een dramatisch hoog en centraal punt gepland in een zaal waar de
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Baskische regering zich voorstelde Picasso's `Guernica' (dat een evocatie is van een

bombardement op een Baskische stad tijdens de Spaanse Burgeroorlog) een

definitieve standplaats to kunnen geven. Dat is met gelukt. De `Guernica' geldt als

kwetsbaar en daardoor onvervoerbaar en blijft dus in Madrid. Althans volgens de

officiele lezing, onoffic,ieel mag men daaraan toevoegen dat de Spaanse regering

zowel beducht is voor versterking van het Baskische nationalisme als voor de kans

op een terroristische aanslag op het schilderij. Niet ten onrechte overigens, want

het museum was bij de opening at het toneel van een terroristische actie.

Een groot deel van het museumgebouw bestaat uit ruimte die zichzelf tentoon-

stelt en vorm aanneemt door de contouren van balkons, het staketsel van trappen-

huizen, het perspectief van vides, de welving van de plafonds, de verrassing van

onverwachte doorkijkjes en het ritme van de kalkstenen beplating van de hoge

muren en de zware zuilen. Waar het atrium de bijzondere ervaring van een gelede

hoogte biedt, verbaast de grote hal in eerste instantie door zijn bijna horizonloze

diepte. In de hal staan de overdimensionele kunstwerken opgesteld, die behalve

door hun formaat vaak ook at door hun gewicht met meer in gewone zalen kun-

nen worden getoond. Van Richard Serra staan er drie gebogen stalen platen van elk

vier meter hoog en dertig meter lang (`Snake'), speciaal gemaakt voor het museum

en 200 ton zwaar. Van Claes Oldenburg en Coosje van Bruggen ligt er een tot roei-

boot omgebouwd Zwitsers zakmes van zeewaardig formaat en Robert Morris

bouwde een labyrint, waar de bezoekers keurig voor in de rij staan. Het is het

enige moment in het museum dat de gevreesde associatie met Disneyland zich

werkelijk voordoet. Aan de muur van de grote hal hangt over vele meters Andy

Warhols `One hundred and fifty multicolored Marilyns'. De faraonische omvang

van elk van deze kunstwerken - vrijwel geen enkel ander museum zou ze kunnen

plaatsen - valt in de enorme ruimte van de hal overigens nauwelijks op. Daarmee

wordt paradoxaal genoeg een deel van het door de kunstenaars zeker beoogde

effect van de overdimensionaliteit weer tenietgedaan. Wat overblijft is vooral een

indruk van banaliteit: een klein idee opgepompt tot een formaat dat al bijna weer

om een grotere ruimte vraagt.

De grote hal bevat een groot aantal van wat als de pronkstukken van de nieuwe

eigen collectie wordt beschouwd. In de kabinetten en zalen zijn verder alle grote

namen uit de beeldende kunst vanaf de jaren zestig met prominent werk vertegen-

woordigd: Jim Dine, Willem de Kooning, Mark Rothko, Barnett Newman,

Clyfford Still, Francesco Clemente, Jannis Kounellis en Jenny Holzer. Van de

I
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Spaanse en Baskische kunstenaars is er behalve

van Chillida ook werk van Antonio Tapies,

Cristina Iglesias, Juan Munoz en Prudencio

Irazabal. Het gaat dus om grote en gevestigde

namen in de Spaanse kunst en de grootste
namen op het gebied van de internationale

moderne kunst, gezien vanuit bet standpunt

van de Guggenheim Foundation in New York,

uiteraard. De collectievorming ten behoeve van

het museum in Bilbao onderscheidt zich daarmee met of nauwelijks van hetgeen

elk museum van moderne kunst, mits voorzien van voldoende middelen,

nastreeft. Nu zijn musea voor moderne kunst in Zuid-Europa zeker met dik

gezaaid en in die zin heft bet beleid dat de Foundation voor het museum in Bilbao

voert zeker een al lang bestaand tekort op. Toch is het duidelijk dat de meeste

bezoekers met voor de collectie naar Bilbao trekken, maar voor het museum zelf

en in de toekomst misschien ook voor de wisselende tentoonstellingen. Een schil-

derij als de `Guernica' had, los van alle nationaal-Baskische sentimenten, inder-

daad als een soort `Nachtwacht' voor een wat evenwichtigere verhouding tussen

museum en collectie kunnen zorgen.

Een uitzonderlijk project

Het Guggenheim Museum Bilbao is een uitzonderlijk bouwwerk in een uitzonder-

lijk arrangement onder uitzonderlijke omstandigheden tot stand gekomen. Door

deze combinatie is dit museumproject zo bijzonder. Dat een nieuw museum zich

architectonisch dient to onderscheiden, is inmiddels al vanzelfsprekend geworden

in een wereld waarin geen nieuwe kerken en nauwelijks nog theaters gebouwd

hoeven to worden. Gerechtsgebouwen, ministeries, universiteiten en musea zijn de

nieuwe objecten van de architectonische fantasie. Weinig bedrijven laten nog in

eigen beheer bouwen, men kiest bij voorkeur voor bet aanbod van een projectont-

wikkelaar, die op zijn beurt geneigd zal zijn `neutraal' en multifunctioneel to bou-

wen. Ziekenhuizen worden inmiddels zozeer door de eisen van de medische tech-

niek bepaald, dat ze bouwkundig gezien nauwelijks meet zijn dan beschermhoe-

zen die over de apparatuur en de leidingen been gestulpt worden.

Een museum bestaat eerst en vooral uit kubieke meters, die om een fysieke

99



I

too

afbakening vragen, en vierkante meters waar iets aan opgehangen of tegenaan gezet

kan worden. Tegelijkertijd gaat her in elk museum ook om een intensief beroep op

de visuele vermogens van mensen en hebben musea, zeker kunstmusea, van ouds-

her de functie uitdrukking to geven aan de status, traditie en smaak van een stede-

lijke elite. In de wijze waarop dat gebeurt, is wet een verandering to bespeuren. Het

accent wordt nu minder gelegd op de hoge waarden die de kunst zelf belichaamt en

meer op de belevingswaarde van kunst voor de bezoeker van het museum. De

vraag `wat bet je doet' is net als bet zoeken naar wat je `iets' doet, belangrijker

geworden. Dat past ook bij de democratisering van bet museumbezoek, die nog

versterkt wordt door bet feit dat bet museum een van de weinige werkelijk toegan-

kelijke en bijna altijd voor iedereen beschikbare `evenementplaatsen' is geworden.

Schouwburgen zijn aan tijd en taal gebonden en bieden maar beperkt plaats, voet-

balstadions zijn als arena's van chauvinisme afwerend ten opzichte van buiten-

staanders, popfestivals zijn er alleen zo nu en dan, kerken zijn bijna alleen nog als

museum interessant. Het museum daarentegen is bijna elke dag open, kan indivi-

dueel bezocht worden en bediend zich van een internationale visuele taal.

Bit de ontwikkeling van bet museum als `evenementplaats' past de ontwikke-

ling van bet museum als evenement op zich, als autonoom to beleven kunstwerk,

als `environment' of als `ruimtesculptuur'. In Nederland geldt dat bij uitstek voor

het nieuwe Groninger Museum en in wat mindere mate voor bet
Bonnefantenmuseum in Maastricht. In beide gevallen kan gesproken worden van

een discrepantie tussen de uitstraling van het gebouw en het gewicht van de

inhoud. De toch bescheiden collecties zijn met opgewassen tegen bet grote ego

van de architectuur, en dat doer zich na korte tijd at fataal gelden in de bezoekers-

aantallen. Datzelfde zou ook kunnen gebeuren met her museum in Bilbao. De col-

lectie zelf wordt daar weliswaar at meer bepaald door bet grote gebaar, maar legt

het toch nog of tegen de sculpturale overmacht van Frank Gehry. Het zal mede van

de kwaliteit van de tentoonstellingen afhangen of bet museum zo aantrekkelijk

kan blijven als bet nu is.

Uitzonderlijk aan bet arrangement in Bilbao is natuurlijk de `lease-overeen-

komst' tussen de regering van eer, deelstaat en de raad van bestuur van een multi-

national in kunst. Minder uniek is de bewaking van de naam Guggenheim als

`merk', want dat is buiten de wereld van de kunst at fang de norm. Met een merk-

naam is de suggestie van een bepaalde kwaliteit en een bepaalde leefstijl verbon-

den, en daar is geld mee to verdienen, zolang de steer van exclusiviteit gehand-
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haafd kan worden. Bilbao werd in de verbinding met de `wereldnaam'
Guggenheim zelf een `wereldstad'. Op eigen kracht had men dat zelfs met de inzet

van veel middelen nooit kunnen bereiken. Guggenheim op zijn beurt exploiteert

zijn reputatie en bevestigt daarmee nog eens to meer dat kunst, zeker ook moder-

ne kunst, een zaak van veel geld is. Kwaliteit drukt zich uit in reputatie en reputa-

tie in geld. Dat deze relatie ook gemakkelijk omgekeerd kan worden, is wat critici

aan het Guggenheim-concept vrezen.

De omstandigheden waren in het geval van Bilbao uitzonderlijk, omdat het in

alle opzichten zo'n onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden is geweest.

Het is met uitzonderlijk dat de nationalistische regering van een conservatief land

op zoek gaat naar een nationaal symbool van internationale allure. Het is op zich

ook met uitzonderlijk dat een particulier museum in moeilijkheden op zoek gaat

naar nieuw geld en een nieuwe locatie, maar het is wet uitzonderlijk dat een muse-

um van een wereldstad een partner ziet in een provinciestad van een arme regio in

de Europese periferie. Het is nog uitzonderlijker dat men het dan ook nog eens

met elkaar eens wordt over een concentratie op eigentijdse kunst in een gebouw

van een van de minst op Europa georienteerde architecten voor een van de incest

op zichzelf gerichte volkeren, die het museum zich als `museoa' laat afficheren in

een rationale taal die men zelf met meer spreekt.

Het is nog to vroeg voor een definitief oordeel. In Baskenland lijkt de kritiek op

bet project to hebben plaatsgemaakt voor een begrijpelijke trots op een internatio-

naal zo enthousiast ontvangen gebouw, dat met alleen het merkteken van de stad

is geworden, maar Bilbao ook internationaal op de kaart heeft gezet. De bezoe-

kersaantallen in het eerstejaar waren aanzienlijk hoger dan verwacht en het toeris-

me naar deze regio is er zeker sterk door opgeleefd. De verdere ontwikkeling van

bet Nervion-gebied moet nog een blijvender draagvlak scheppen voor het muse-

um en het econotnisch herstel van de regio, bet uiteindelijke doel van alle inspan-

ningen. De organisatie van nationale en internationale congressen zal daar zeker

een belangrijke rol bij gaan spelen. In de economic van de eenentwintigste eeuw

zal de betekenis van de evenementen-economie alleen maar toenemen. Voor

Bilbao vervult het Guggenheim Museum daarin de rot die de hoogovens in de

twintigste eeuw, hadden. Kunst als zware industrie, kan het mooier?
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