Villa Cavrois, zuidgevel

KUNST
WAAR JE
HET NIET
VERWACHT
Frankrijk voert al jaren de lijst aan van
favoriete vakantiebestemmingen. Voor wie
meer wil dan zonnebaden of boswandelingen
maken, zes tips voor bijzondere kunstlocaties.
DOOR NANDA JANSSEN

VILLA IN HET PARK
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e zestig meter lange gevel met grote raampartijen en dakterrassen
doet door zijn horizontale lijnen en gele baksteen denken aan
Dudoks stadhuis in Hilversum. Opdrachtgever en textielmagnaat
Paul Cavrois en architect Robert Mallet-Stevens bezochten het tijdens de bouw en namen een baksteen mee als voorbeeld. Deze moderne villa
uit 1932 is radicaal in zijn ontwerp en zichtbaar beïnvloed door het modernisme. Verfraaiing is achterwege gelaten. Functionaliteit, een comfortabele
en moderne leefomgeving staan voorop. Doordat de architect niet alleen de
woning zelf maar ook het hypermoderne interieur en het park met lange vijver ontwierp, is Villa Cavrois te beschouwen als een totaalwerk. Opvallend
genoeg is het grondplan vrij traditioneel. De linkervleugel was voor de
ouders, de rechter voor de zeven kinderen en het personeel. Tijdens de oorlog werd dit ‘moderne kasteel’ door de Duitsers tot een kazerne omgebouwd
en de vijver gedempt. Nadat het in de jaren tachtig flink in verval was geraakt,
werd het gedurende ruim een decennium zorgvuldig gerestaureerd. Nu is het
een nationaal monument en sinds 2015 is de villa, van een architect die
indertijd net zo’n grote naam had als Le Corbusier, te bezoeken.
Villa Cavrois, 60 Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, Croix;
di t/m zo 10-18; toegang € 8,00; villa-cavrois.fr
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Buitenaanzicht van la Formation, gerenoveerd door Selldorf Architects, Arles, Luma, Parc des Ateliers
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LUMA: SPECTACULAIR NIEUW LEVEN VOOR OUDE TREINENWERKPLAATS

H

et pittoreske Zuid-Franse stadje
Arles is tot nu toe vooral bekend
van Vincent van Gogh. Aan de
rand van het centrum verrijst
echter een bijzonder prestigieuze kunstinstelling, Luma. De blikvanger is een zesenvijftig meter hoge toren die eruitziet als
een knoestige berg. De gevel is volledig
bekleed met glimmende platen roestvrij
staal die het licht reflecteren. Doordat de
lucht en de omgeving gedurende de dag en
de seizoenen van kleur veranderen, neemt
ook het gebouw telkens een andere tint
aan. Zoveel volumineus spektakel, daar
moet wel architect Frank Gehry achter zitten. Dezelfde architect die in één klap de
Spaanse stad Bilbao op de kaart zette met
‘zijn’ Guggenheim.
Op het immense terrein in Arles werden
tot begin jaren tachtig door de Franse
spoorwegen (stoom)treinen gebouwd en
gerepareerd. Dit ‘Parc des Ateliers’ is
doorsneden met oude treinsporen en
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bezaaid met fraaie negentiende-eeuwse
hallen en smederijen die de afgelopen tien
jaar stuk voor stuk gerenoveerd zijn door
Selldorf Architects. Een prachtig staaltje
industrieel erfgoed. Een openbaar park
van vijftien hectare smeedt alles aaneen.
De Fransen zijn natuurlijk wel wat gewend
qua schaal en grandeur, maar dit privé
museum van de Zwitserse mecenas Maja
Hoffmann is werkelijk ‘hors concours’.
Het familiekapitaal vindt zijn oorsprong
in het farmaceutische bedrijf La Roche van
haar overgrootvader. Dat Hoffmann uitgerekend Arles uitkoos komt doordat ze in
de Camargue opgroeide. Alhoewel Gehry’s
pièce de résistance pas eind 2019 opengaat, pakt Luma deze zomer al groots uit
met verschillende tentoonstellingen in de
industriële hallen. Zo wordt de vijftig
jarige samenwerking van het kunstenaarsduo Gilbert & George gevierd met
het retrospectief ‘The Great Exhibition’.
Veel ingetogener is de film Such a Morning

van Amar Kanwar die vorig jaar op Documenta 14 te zien was. Hierin trekt een man
zich terug in een verlaten treinwagon en
intensiveert zijn blik door de prikkels te
verminderen. De installatie Pixel Forest
van Pipilotti Rist bereikt juist het tegenovergestelde. De grote filmschermen en
ruim drieduizend ledlampjes die in de
ruimte hangen en voortdurend van kleur
en intensiteit veranderen, dompelen je
onder in een betoverende sfeer. Wie dit en
meer, zoals het internationale fotofestival
‘Les Rencontres d’Arles’, wil zien, zakt
deze zomer af naar Arles.
‘Gilbert & George, The Great Exhibition’,
2 juli t/m 6 januari; ‘Pipilotti Rist: Pixel
Forest’, 2 juli t/m 4 november; ‘Amar
Kanwar. Such a Morning’, 2 juli t/m 4
november; ‘Rirkrit Tiravanija, Nicolaus
Hirsch en Michel Müller. Do we dream
under the same Sky’, 2 juli t/m 23 september; Luma Arles, Parc des Ateliers,
45 Chemin des Minimes, Arles;
ma t/m zo 10-19.30; toegang zie website;
luma-arles.org
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Blikvanger wordt
een hoge toren
van Frank Gehry,
die eruitziet als een
knoestige berg.

CYCLOOP IN HET BOS

E

en goed verborgen attractie bevindt zich in de bossen
nabij Fontainebleau. Jean Tinguely, de meester van
de bewegende of ‘kinetische’ sculpturen uit schroot,
realiseerde hier vanaf 1969 op eigen initiatief (en illegaal) zijn droom. In een eenogige monsterachtige kop kon hij
vele ideeën kwijt zoals een sculptuur die met dik tweeëntwintig meter zo groot is als een gebouw. In de vijftien jaar die volgden werkten allerlei kunstenaars mee aan deze cycloop. Zijn
vrouw Niki de Saint Phalle gaf het gezicht vorm en bekleedde
het met duizenden spiegelscherven. Het draaiende gouden
oog speurt vorsend het bos af. Uit de muil hangt een lange tong
waar water overheen kabbelt. De hersenen van dit gedrocht
bestaan uit tientallen tand- en vliegwielen die knerpend en
snerpend ronddraaien.Een kogelbaan loopt er dwars doorheen. De kogels lijken op gedachten die door het brein schieten. En dat is slechts de buitenkant, binnenin valt nog veel
meer te beleven. Zoals een kamer van Daniel Spoerri waar het
hele interieur een kwartslag is gedraaid, of de poppen van Eva
Aeppli in de treinwagon die hoog tussen de bomen hangt.

Gilbert & George,
‘Leafage’, 1988,
302 x 254 cm,
courtesy
kunstenaars

Le Cyclop, 19 Chemin de Moigny, Milly-la-Forêt, april t/m
oktober; vr t/m zo 14-18.30, wo t/m zo 14-18.30 (juli en aug);
toegang €7,50 (alleen toegankelijk met gids); lecyclop.com
Jean Tinguely,
‘Le cyclop-Méta Maxi’
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Porquerolles

IDYLLISCH EILAND

4

SPROOKJESACHTIG KASTEEL

A

angezien Frankrijk is bezaaid met kastelen mag
een ‘château’ hier natuurlijk niet ontbreken.
Domaine Chaumont-sur-Loire met zijn fraaie
hoektorens en ophaalbrug is ronduit sprookjesachtig. Het hooggelegen kasteel, dat op de werelderfgoedlijst van Unesco prijkt en uitkijkt over de Loire, heeft het
allemaal: een rijke historie, prachtig gemeubileerde vertrekken, fraaie stallen en een glooiend terrein met ceders en
bloemenborders. Iedere zomer maken ongeveer vijftien
kunstenaars een werk voor een specifieke plek. Diverse
sculpturen van intens gekleurde stoffen en draden zijn in de
torenkamers te vinden (Sheila Hicks), in de bijenschuur
vlocht Tanabe Chikuunsai van bamboe een reusachtige organische vorm en er waart een feeërieke nevel over het landschap (Fujiko Nakaya). En dat terwijl het jaarlijkse internationale tuinenfestival dat er ook wordt gehouden, op zichzelf
al een bezoek waard is.
‘2008-2018. 10 ans d’art’, 31 maart t/m 4 november;
‘Festival International des Jardins’, 24 april t/m 4 november;
Chaumont-sur-Loire; dagelijks 10-20 (t/m 31 aug), 10-19.30
(1 t/m 30 sept), 10-19 (1 t/m 27 okt); toegang € 18,00;
domaine-chaumont.fr

P

orquerolles is een idyllisch eilandje in de
Middellandse Zee, nabij Marseille. Het
handjevol inwoners heeft zich in de haven
gevestigd waar ook de veerdienst is. De
rest van het kleine, heuvelachtige eiland, het meet
slechts 7,5 bij 3 kilometer, is ongerept en bestaat uit
natuurgebied. Hier kan moeiteloos een stroom van
paradijselijke plaatjes geschoten worden. Is het
niet van de witte zandstranden, het azuurblauwe
water of de zeilboten die vrij aanmeren, dan wel
van de steile kliffen aan de zuidkust of de inheemse
planten. Het eiland is in trek bij fietsers en wandelaars, zonaanbidders, duikers en sinds juni ook bij
kunstliefhebbers, want Fondation Carmignac
opende toen haar deuren. Naamgever Édouard
Carmignac, die zijn kapitaal vergaarde met vermogensbeheer, liet voor zijn kunstcollectie – werk van
onder anderen Roy Lichtenstein, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Willem de Kooning, Gerhard
Richter en El Anatsui – een gebouw optrekken met
glazen daken waar water overheen stroomt. Binnen ontstaat hierdoor een spel met de reflectie van
het licht. De openingsexpositie, ‘Sea of Desire’, is
opgedeeld in acht hoofdstukken, van ‘Pop Icons
reloaded’ tot ‘Brave New World revisited’. In het
park van vijftien hectare staan allerlei kunstwerken die geïnspireerd zijn op de omgeving.
Fondation Carmignac, Porquerolles, 2 juni
t/m 4 november; dagelijks 10-20 (juli-aug), 10-19
(sept), 10-18 (okt); toegang € 15,00;
fondationcarmignac.com
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Sheila Hicks,
installatie in
het kasteel
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Luchtfoto van de
scheepsdokken in
Saint-Nazaire, 2010

Binnenkant dok 14

Krijn de Koning, schets voor de tentoonstelling
‘Des volumes et des vides’, Life Saint-Nazaire,
geprogrammeerd door Grand Café – centre d’art
contemporain, 2018 © kunstenaar

LIFE, SAINT-NAZAIRE: KLEURIG LABYRINT IN ONDERZEEBOOTLOODS

H

edendaagse kunst brengt je op
de meest wonderlijke plekken,
zoals in de onderzeeboothaven
in Saint-Nazaire, Bretagne. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwden
de Duitsers hier veertien dokken waar een
vloot van wel twintig onderzeeboten lag.
De door de film Das Boot beroemd geworden U-96 lag hier ook. Saint-Nazaire werd
pas na de capitulatie als laatste Franse
stad bevrijd, nadat het door de geallieerden praktisch was weggevaagd door zware
bombardementen. Lange tijd lag het heropgebouwde stadje met zijn rug naar de
haven, maar sinds eind jaren negentig
wordt het gebied nieuw leven ingeblazen.
Boven op de bunkers is een stadspark aangelegd dat een prachtig uitzicht geeft over
de haven die tegenwoordig grote cruiseschepen en luxe jachten aflevert. Sinds
2007 is in dok 14 de kunstinstelling Life te
vinden. Op de plek waar ooit zo’n drie
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onderzeeboten lagen, is een vloer gelegd.
Een vreemd idee dat eronder nog steeds
water stroomt.
Iedere zomer krijgt een kunstenaar de
opdracht om een groot project te realiseren in de enorme hal van drieënzeventig
meter lang, twintig meter breed en tien
meter hoog. Dit jaar is de eer aan de
Nederlandse kunstenaar Krijn de Koning.
Zijn ruimtelijke, houten constructies waar
je doorheen kunt wandelen gaan altijd een
relatie aan met de bestaande plek. Eigenlijk is vooral de buitenkant van de onderzeebootloods, een architectonisch monument, interessant. Aan de binnenkant van
de bunker valt weinig te beleven. Dit verschil tussen buiten en binnen nam de kunstenaar als uitgangspunt. Wie het dok
betreedt staat direct in het kunstwerk
zonder ook nog maar één glimp van de
loods te hebben opgevangen. Na een lange
gang volgt een labyrint van aaneengescha-
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kelde kamers zoals een opkamer, een
commandopost van het leger en een vertrek met poppenhuizen. Een ruimte heeft
een blauwe vloer, een paars plafond en
groene muren met rode, gele en oranje
stukken. Dit is Krijn de Koning op zijn
best. Niveauverschillen zetten de waarneming op scherp, zoals een catwalk die over
de hele constructie loopt, zodat je er van
bovenaf op kunt kijken. Het idee is dat je
door de opeenvolging van kamers zowel
fysiek als mentaal de impact en betekenis
van de ruimte ervaart. Op diverse momenten zijn er ontsnappingen mogelijk waardoor je ineens buiten het kunstwerk en
oog in oog met de donkere loods staat.
‘Des volumes et des vides’, Life, Alvéole 14
(dok 14), Boulevard de la Légion
d’Honneur, Saint-Nazaire, 2 juni t/m 23
september; di t/m zo 14-19, wo 11-19
(2 juni t/m 6 juli en 4 t/m 23 sept),
di t/m zo 11-19 (7 juli t/m 2 sept); toegang
gratis; lelifesaintnazaire.wordpress.com
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