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Another Reality. After Lina Bo Bardi
tentoonstelling

23 april t/m 3 juli 2016

Zes kunstenaars geven hun visie op de Braziliaanse architect
en ontwerper Lina Bo Bardi: Céline Condorelli, Leonor
Antunes, Manuel Raeder & Mariana Castillo Deball, Mike
Cooter en Wendelien van Oldenborgh. 

Bij Stroom Den Haag staat dit voorjaar de architect Lina Bo
Bardi (Rome 1914 - São Paolo 1992) centraal. Stroom nodigde
kunstenaars uit die zijn geïnspireerd door haar praktijk en
ideeën, waarin de mens een centrale rol speelde. De
kunstenaars werken ‘after’ Lina Bo Bardi: ze citeren en
gebruiken haar werk, delen mentaliteit, vorm of
gedachtegoed en maken het actueel.

 

Zitobject 'in progress' van Mariana Castillo Deball en
Manuel Raeder

Mike Cooter,The Mouth of Hell (after Gregório de
Matos, Lina Bo Bardi) 'in progress'

 

Lina Bo Bardi is vooral bekend om markante gebouwen in Brazilië, als Museu de
Arte de São Paolo (MASP), SESC Fábrica da Pompéia en Casa de Vidro. Bij het
ontwerpen van architectuur ging het haar niet primair om de vorm, maar om het
gebruik ervan – de mens was voor haar essentieel om de ontwerpen tot leven te
wekken. Bo Bardi ontwierp veel meer, van tentoonstellingen, stoelen en
tijdschriften tot decors, juwelen en broodjes. Ze schreef over architectuur,
initieerde architectuurtijdschriften die ze ook vormgaf, gaf les en ontwierp twee
kerken, diverse huizen en twee theaters. Ze werkte als museumdirecteur in
Salvador in het noordoosten van Brazilië, waar ze een aantal bijzondere
restauraties uitvoerde en een sterk geloof ontwikkelde in de alledaagse creativiteit
van ‘gewone’ Brazilianen. Ze was politiek en sociaal gedreven, streefde naar het
zichtbaar maken van de ‘arme’ cultuur van het noordoosten en droeg haar geloof
in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de architect met overtuiging uit.

Slechts één keer is er een overzicht van Bo Bardi’s werk in Nederland te zien
geweest: in 1995 bij de TU Delft, op initiatief van architect Aldo van Eyck. Van
Eyck roemde Bo Bardi’s “compromisloze – gelijktijdige – solidariteit met mensen,
kunst en architectuur”, en de manier waarop ze ensceneerde hoe mensen haar
gebouwen konden gebruiken, waardoor ook een andere interactie ontstond. Ter
ere van haar 100ste geboortejaar waren er in 2014 en 2015 verschillende
internationale tentoonstellingen, die voornamelijk ingingen op haar praktijk als
architect.

De tentoonstelling bij Stroom richt zich niet zozeer op die gebouwde resultaten,
maar op de manier waarop Bo Bardi tot die resultaten kwam. We tonen haar
ideeën achter de gebouwen, teksten, tentoonstellingen en ensceneringen. Dat
gebeurt niet alleen door haar eigen werk te laten zien, maar ook door kunstenaars
uit te nodigen die haar werk op een interessante en nieuwe manier benaderen.

Wendelien van Oldenborgh toont Lina Bo Bardi: The Didactic Room, een werk
dat zij in 2010 in opdracht van het Van Abbemuseum maakte geïnspireerd op de
glazen ezels van Bo Bardi, waarmee zij een revolutionair statement afgaf in het
MASP. De glazen ezels van Van Oldenborgh worden bij Stroom getoond met de
collages die zij en Grant Watson maakten over en met het werk van Bo Bardi,
samen met kunstwerken uit collecties van (Haagse) privéverzamelaars.

Céline Condorelli presenteert een nieuw werk naar een tentoonstellingsontwerp
van Bo Bardi uit 1970: een houten gridstructuur met planten die onlosmakelijk
verbonden zijn met de koloniale, sociale en economische ontwikkeling van
Brazilië: suiker, katoen, rubber, koffie, cacao en tabak. Op dit grid worden
wekelijks (reproducties van) tekeningen van Bo Bardi getoond.



Leonor Antunes toont een van haar Lina sculpturen van koperdraad en koperen
pijpen. Het is een 1:1 reproductie van het parket dat Bo Bardi gebruikte voor het
achterste gedeelte van Casa de Vidro, het huis dat Bo Bardi voor zichzelf
ontwierp. Wat in het woonhuis tweedimensionaal is, krijgt bij Antunes de
driedimensionaliteit van een sculptuur.

Mike Cooter maakt een betonnen ‘podium’ voor de tentoonstelling; een
weerspiegeling van de wolkachtige, antropomorfe raamopeningen die Bo Bardi
introduceerde. Cooter ziet het als een monument voor haar aandacht voor het
sociale en haar organische interventies in rigide systemen.

Mariana Castillo Deball en Manuel Raeder zijn geïnspireerd door Bo Bardi’s
tekeningen voor gebouwen, die in hun kleurigheid en speelsheid totaal niet lijken
op gangbare bouwkundige tekeningen met hun mathematische nauwkeurigheid
en architectonische details. Wel bevatten ze sfeer, bomen, planten, dieren en
insecten, en aanwijzingen voor verschillende functies. Deball en Raeder
ontwierpen zitsculpturen in de vorm van dieren, uitgevoerd door een lokale
kunstenaar: een statement voor vakmanschap tegenover massaproductie.

Naast deze werken en de tekeningen van Lina Bo Bardi zijn er foto's, films en
boeken te zien en is er een verdiepend Stroom School-programma van
rondleidingen, lezingen en gesprekken met onder meer:
- do 28 april: Lezing Anna van Lingen & Denisa Kolova over de speelplaatsen van
Aldo van Eyck
- wo 11 mei: Lezingen van Zeuler Lima over Lina Bo Bardi als
tentoonstellingsmaker en van Max Risselada over Charles en Ray Eames en Lina
Bo Bardi
- 27 t/m 29 mei: Festival Designkwartier Den Haag
- 26 t/m 29 mei: Studenten Interieur aan de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten presenteren in Stroom stoelen die zij maakten naar de Giraffe Chair van
Lina Bo Bardi 
- za 2 juli: Lina Bo Bardi Fan Day: finissage met Wendelien van Oldenborgh,
Marcelo Rezende en Finn Beames.
Ook zijn er gedurende de tentoonstelling verschillende publieke
studiebijeenkomsten.

Van 6 april t/m 22 april was de tentoonstelling 'in progress'. Lees hier het
enthousiaste relaas over de transformatieperiode.

De tentoonstelling is onderdeel van Attempts to Read the World (Differently), een
programma waarin Stroom op zoekende, intuïtieve wijze naar de wereld kijkt, in
een tijd waarin bestaande structuren snel en onomkeerbaar veranderen. Dit doet
Stroom samen met kunstenaars Fernando Sánchez Castillo, Céline Condorelli,
Dunja Herzog en Neïl Beloufa: zij zetten de eerste stappen naar een andere
lezing, interpretatie en verbeelding van de wereld, en onderzoeken mogelijke
toekomsten. 

Another Reality. After Lina Bo Bardi komt tot stand dankzij financiële bijdragen
van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en gemeente Den
Haag. Met dank aan: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Museu de Arte São Paolo,
Architekturmuseum/ Pinakothek der Moderne, München, Air de Paris en Van
Abbemuseum in Eindhoven. 
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