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Inleiding
Een eigen wereld, helemaal naar eigen inzicht ingericht, wie heeft zich daar nooit een voorstelling van
gemaakt? Want zou de wereld niet beter, mooier of eerlijker kunnen zijn? Mooi materiaal voor schrijvers en
andere kunstenaars, zo blijkt. De bedenkers van de drie voorbeelden die in deze scriptie aan bod komen
streven telkens een ideaal na dat groter is dan het verschaffen van onderdak alleen. Ze zetten de
woonomgeving in voor de verwezenlijking van een utopisch doel.
Het woord utopie is afkomstig uit de roman Utopia (1516) van Thomas More, waarin hij zijn lezers
een niet-bestaande, ideale wereld voorspiegelt. Het eerste deel van Utopia is een kritiek op de contemporaine
samenleving van de schrijver, het tweede deel toont de lezer hoe de ideale wereld er volgens de schrijver dan
wel uitziet. Tot in detail beschrijft More het leven in dit wonderlijke land, waar iedereen gelukkig met elkaar
samenleeft. Er is geen privébezit; alle opbrengsten van het land worden centraal verzameld en eerlijk onder
de inwoners verdeeld. Iedereen is tevreden omdat iedereen werk, onderdak en genoeg te eten heeft. Toch is
deze ideale wereld niet mogelijk zonder de strikte handhaving van de regels. Voor degenen die zich aan het
systeem willen onttrekken, of er misbruik van maken, bestaan zware straffen. Gezondheid en geluk is er in
de ideale staat voor allen, maar alleen onder strikte voorwaarden.
Hoewel het begrip utopie afkomstig is van de titel van More's roman, hebben gefantaseerde, ideale
samenlevingen een geschiedenis die veel verder teruggaat. Al in de oudheid dachten mensen na over de
meest ideale staatsvorm en de stedenbouwkundige en architectonische vormen die dit ideaal zouden
ondersteunen of mogelijk maken. Klassieke teksten zoals Plato's Politeia (380 v. Chr.) over de ideale staat en
fictieve reisverhalen uit de oudheid zoals Homeros' Odyssee en Loukios of ezel van Loukianos van Samosata
(ca. 120-180) zullen More geïnspireerd hebben bij het schrijven van Utopia. En ook tot in onze tijd klinkt de
invloed van de utopische auteurs uit het verleden door. Nog altijd staan dromen van gelijkheid, zuiverheid of
rechtvaardigheid aan de basis van voorstellingen van een utopische wereld, of dystopische wereld zoals in
George Orwells Animal Farm (1945).
De utopie bestaat niet alleen in literatuur, maar ook in zeer uiteenlopende politieke en sociaaleconomische ideologieën zoals het marxisme of het nationaalsocialisme. Werd met een utopie in de tijd van
Thomas More vooral een onmogelijke ideale situatie bedoeld, later geloofden auteurs vaak wel degelijk in de
uitvoerbaarheid van het beoogde ideaal. In zowel utopische literatuur als in utopische politieke ideeën is
vaak een belangrijke rol weggelegd voor architectuur en stedenbouw. Zowel auteurs als architecten en
stedenbouwers geloofden in de kracht van de architectuur, die het onmogelijke mogelijk zou maken. De
geometrisch geordende vestingsteden uit vooral de zestiende en zeventiende eeuw zijn gebaseerd op de Città
Ideale, de ideale stad die auteurs in Italiaanse architectuurtractaten beschreven. Zo'n stad werd het beste van
de grond af (opnieuw) opgebouwd en had een regelmatige, geometrische plattegrond die de hemelse
ordening vertegenwoordigde. Dat stedenbouwers en politici overgingen tot uitvoering van gefantaseerde
ideaalbeelden geeft aan dat ze de utopie voor mogelijk hielden.
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Utopieën voldoen doorgaans aan een aantal voorwaarden. Zo is er veelal sprake van een breuk met
het hier en nu: de auteur situeert de ideale wereld op een moeilijk bereikbare plaats, in een ver verleden of in
een verre toekomst. In de literatuur is het reisverhaal daarom een veelgebruikte vorm om de utopie aan de
lezer te presenteren. In politieke utopieën vindt de gewenste verandering vaak plaats na een revolutie of
oorlog. In architectuur en stedenbouw creëert de bedenker een tabula rasa door middel van rigoreuze sloop.
Naast een breuk met het hier en nu is het voor de utopie noodzakelijk dat alle leden van de
samenleving meewerken. Het nagestreefde belang is doorgaans een collectief belang waarvoor individuele
belangen moeten wijken. Orde en regelmaat zijn kernbegrippen, ook wanneer het over de fysieke vorm en de
inrichting van ideale steden gaat. Voorstellingen van ideale steden zijn zowel in de literatuur als in concrete
ontwerpen veelal vormgegeven aan de hand van regelmatige, geometrische vormen.
In het alledaags taalgebruik betekent het woord utopie een ideale maar onmogelijke situatie. Toch
zijn er genoeg voorbeelden te vinden waarbij een ideale voorstelling, die een oplossing bood voor
misstanden in de samenleving, ten uitvoer is gebracht. In deze scriptie zal ik het begrip utopie dus wat breder
gebruiken. Niet zozeer ligt de nadruk op de onmogelijkheid ervan, maar eerder op het geloof in de
mogelijkheid van de utopie. Vaak lukt het, in ieder geval deels, om de utopie te verwezenlijken. Ik onderzoek
het werk van Le Corbusier, Superstudio en Andrea Zittel op hun utopische karakter. Waarom is de keuze juist
op deze drie, zeer onderscheidende, kunstenaars gevallen? De utopie is een middel dat van oudsher veelal
werd ingezet om misstanden in de maatschappij, politiek, stedenbouw of architectuur aan te kaarten en er een
oplossing voor aan te dragen. Dat is ook in het geval in de drie voorbeelden die ik heb gekozen. Ook volgen
de drie voorbeelden elkaar chronologisch op en illustreren op die manier de ontwikkeling van de toepassing
van de utopie. De ideeën van Le Corbusier hadden betrekking op grote groepen mensen. Zijn doel was om
met zijn utopische steden de hele maatschappij te verbeteren. Dat individuele wensen hierdoor ondergeschikt
werden aan het grote geheel nam hij op de koop toe. De ideeën van Le Corbusier hadden grote invloed op de
naoorlogse stedenbouw waardoor overal in Europa vergelijkbare ontwikkelingen plaatsvonden. Dit zorgde
ook dat mensen zich tegen deze dwingende architectuur gingen verzetten. Superstudio karikaturaliseerde met
fictieve ontwerpen zoals het Monumento Continuo (1969) en Dodici Città Ideali (1965) de beeldtaal van het
Modernisme en waarschuwde voor de gevolgen die de contemporaine maatschappelijke ontwikkelingen en
de ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw en architectuur zouden hebben. Superstudio vreesde vooral
de eenvormigheid die het gevolg zou zijn van stedenbouw en architectuur zoals Le Corbusier die nastreefde.
In tegenstelling tot Le Corbusier, die een standaard probeerde te ontwikkelen voor de hele maatschappij,
probeert Andrea Zittel haar eigen leven te organiseren rond regels en wetmatigheden die ze aan de hand van
haar ervaringen opstelt. Haar werk past daardoor in de huidige tijd waarin individualiteit hoger gewaardeerd
wordt dan collectieve belangen. Deze drie voorbeelden laten zien op welke manier ideeën van het ideale
veranderen aan de hand van contemporaine ontwikkelingen: van het collectieve verbeterplan voor de
maatschappij van Le Corbusier, naar een dystopisch doemscenario van Superstudio, naar het streven naar
individueel geluk in de huidige tijd door Andrea Zittel.
De Franse architect Le Corbusier wilde voor het verbeteren van de mensheid de architectuur en
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stedenbouw inzetten. In 1924 deed hij in zijn boek Vers une Architecture uit de doeken hoe de massa zich
zou verheffen door de manier van huisvesting aan te passen. 1 De architectonische en stedenbouwkundige
ontwerpen die hij maakte, die echter lang niet allemaal werden uitgevoerd, baseerde hij op deze theoretische
principes. De oplossingen voor de problemen van de Europese stad die hij signaleerde, zoals een gebrek aan
ruimte en groen, presenteerde hij in de stedenbouwkundige ontwerpen: Ville Contemporaine pour 3 million
Inhabitants (1922), Plan Voisin (1925), een ontwerp voor Parijs, en Ville Radieuse (1930). Door bewoning in
hoge gebouwen te concentreren, bleef de tussenliggende ruimte over om te recreëren. Voor gemotoriseerd
verkeer en voor voetgangers waren aparte wegen aangelegd zodat mensen zich veilig konden verplaatsen.
Het wooncomplex l'Unité d'Habitation in Marseille (1952) is een ontwerp dat wél is uitgevoerd en tevens in
andere Franse steden en in Berlijn herhaald is. Het complex voorziet in verschillende alledaagse functies
zoals winkelstraten, kinderopvang en een terras bovenop het dak van het gebouw. Door voorzieningen
collectief te regelen bleven de kosten ervan beperkt. De woningen die Le Corbusier ontwierp voor
individuen zijn vanzelfsprekend niet bedoeld om de hele maatschappij te verbeteren. Wel kreeg de architect
zo de kans om zijn ideeën uit te proberen. De meeste van zijn woningontwerpen hebben bijvoorbeeld ruimtes
die meerdere bouwlagen bestrijken, een idee dat ook terugkomt in l'Unité d'Habitation. Zijn fascinatie voor
industriële bouwkunst blijkt duidelijk uit het gebruik van staal en glas in het Maison Ozenfant (1922) dat hij
ontwierp voor zijn vriend Amédée Ozenfant. Hetzelfde geldt voor zijn eigen appartement Immeuble Molitor
(1931) in Parijs. Naast het gebruik van het industriële glas en staal, verwerkte hij in het interieur natuurlijke
materialen. Ook het uitzicht vanaf het dakterras gaf Le Corbusier zorgvuldig vorm, net als bij l'Unité
d'Habitation. Hetzelfde deed hij in zijn eigen vakantiehuisje Le Cabanon (1951) in Roquebrune-Cap-Martin
aan de Côte d'Azur. Dit huisje, dat eigenlijk niets meer dan een hut was, was bekleed met grove
boomstammen. De ramen met spiegelende luiken boden een uitzicht over de zee.
De stadsontwerpen en grootschalige woonprojecten van Le Corbusier zijn een inkijkje in de manier
waarop hij de wereld opnieuw wilde vormgeven. Met zijn totaalconcepten dacht hij tevens grote
maatschappelijke veranderingen teweeg te kunnen brengen. Natuurlijk, de manier waarop de mens is
gehuisvest is van grote invloed op hoe hij zich voelt en hoe hij functioneert, maar een hele maatschappij
veranderen door slechts de wijze van huisvesting aan te passen? Zou de geleerde architect beter in staat zijn
te bepalen wat goed is voor de bewoners dan zijzelf? Doen de steden en gebouwen wat Le Corbusier
beoogde? Hebben ze het gewenste effect van verheffing van de mensheid?
Hoewel de meeste van Le Corbusiers megalomane stadsontwerpen niet in hun geheel zijn
uitgevoerd, ging er van zijn werk een enorme invloed uit op andere stedenbouwkundigen. Na de Tweede
Wereldoorlog was er een grote behoefte aan nieuwe woningen en overal in Europa verschenen wijken
waarvan de vormgeving veelal was gebaseerd op Modernistische principes. Toch was er ook veel kritiek. De
jaren zestig kenmerkten zich door allerlei vormen van protest en ook op het gebied van stedenbouw en
architectuur was niet iedereen tevreden. Het Italiaanse architectuurcollectief Superstudio, dat wortels had in
de Florentijnse studentenbeweging, uitte kritiek op de eenvormigheid en het gebrek aan ruimte voor
1
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Le Corbusier, Toward an Architecture, Los Angeles 2007 [vert.] Le Corbusier, Vers une Architecture, Parijs 1924.

individuele wensen in Modernistische architectuur. Hun ontwerp Monumento Continuo (1969) was een
monument met een Modernistisch uiterlijk dat zich wereldwijd uitstrekte en alle andere monumenten
overbodig maakte. In de twaalf ontwerpsteden van Dodici Città Ideali (1965), waarschuwde Superstudio
waartoe de maatschappelijke ontwikkelingen zouden leiden als deze zich tot in het absurde zouden
doorzetten. Nastrevenswaardige omstandigheden zoals rust en efficiëntie zijn in de fictieve ontwerpen
zodanig rigide doorgevoerd dat een beklemmend toekomstvisioen ontstaat. Ik zal proberen de volgende
vragen te beantwoorden: waar was de kritiek van Superstudio op gericht, en op welke manier droeg
Superstudio deze kritiek uit? In welk opzicht zijn de ideeën van Superstudio utopisch te noemen?
Het architectuurcollectief vond dat mensen voor de inrichting van hun leefomgeving meer stil
moesten staan bij hun ware behoeften en voorwerpen uit moesten zoeken die daarbij aansloten. De
kapitalistische motieven van grote bedrijven keurden ze af. Ook de Amerikaanse kunstenaar Andrea Zittel
koos ervoor om terug te keren naar een manier van produceren die meer aansloot bij het leven zelf dan de
commerciële massaproductie. Door op een ouderwetse, ambachtelijke manier te werken, zou er een diepere
band tussen de maker van het product en en de gebruiker van het product ontstaan. In haar werk neemt Zittel
een kritische houding aan ten opzichte van de grote corporaties door juist gebruik te maken van de beeldtaal
en vormgeving van commerciële massaproductie. De producten die ze aanbiedt, zoals de Living Units,
Travel Trailer Units (beiden v.a. 1995) en de Escape Vehicles (1996), lijken wel op commercieel
geproduceerd design, terwijl Zittel het interieur ervan volledig aanpast aan de wensen van de klant.
In 2000 neemt Zittel haar intrek in A-Z West, een ranch in de woestijn van California, waar ze de
ruimte heeft eindeloos te experimenteren met oplossingen voor haar eigen woonomgeving. In dit
onherbergzame, verlaten, woestijnachtige gebied kan ze haar “land” volledig toeëigenen en geheel naar eigen
behoeften en met de beschikbare middelen vormgegeven volgens haar eigen wensen. Aan de hand van haar
bevindingen stelt Zittel regels en wetmatigheden vast die als houvast dienen voor haar ontwerpen. In
hoofdstuk 4 zal ik onderzoeken op welke wijze Andrea Zittel een woonsituatie naar een utopisch ideaalbeeld
vormgeeft. Welk doel heeft zij hierbij voor ogen?
De wensen voor de maatschappij die in utopieën tot uitdrukking komen, hangen af van de
contemporaine politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Theorieën over de ideale stad en de ideale
huisvesting zijn van alle tijden. De woning weerspiegelt immers de persoonlijkheid van de bewoners en het
lijkt daarom logisch om aan te nemen dat door de leefomgeving te veranderen, de bewoners mee veranderen.
Le Corbusier, Superstudio en Zittel gebruikten allen de woonomgeving om een utopisch idee om te zetten in
realiteit. Net als bij andere utopische architecten en kunstenaars zoeken zij naar een universele oplossing. Op
welke onderscheidende manieren geven Le Corbusier, Superstudio en Zittel tastbare gestalte aan hun
utopische idee van een ideale woonomgeving? Le Corbusier zocht naar een allesomvattend antwoord op de
door hem vastgestelde problemen van de stad, waarbij hij een groot belang hechtte aan het collectief. Ook
Superstudio presenteerde universele oplossingen, maar liet daarmee juist de donkere keerzijde van de vaak
zo begeerde collectieve participatie zien. Zittel zoekt naar een universele standaard, maar dan voor haar
eigen leven. In hoeverre zijn hun ideeën utopisch te noemen? Le Corbusier, Superstudio en Zittel proberen
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allen op hun eigen manier orde te scheppen en zoeken daarbij naar oplossingen voor de door hen
vastgestelde problemen. In hoeverre slagen ze hier in?
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Hoofdstuk 1 – Utopie
1.1 Het verlangen naar een ideale wereld in More's Utopia
In de volgende hoofdstukken staan drie verschillende voorbeelden van architectuur en beeldende kunst
centraal waarbij een utopie de basis vormt van een experimentele, vernieuwende woonomgeving. In dit
hoofdstuk zal ik proberen meer duidelijkheid te verschaffen over de oorsprong, de betekenis en de invloed
van het begrip utopie op literatuur, politiek en stedenbouw. Denken over de best mogelijke staatsvorm,
samenleving, stad of woning is van alle tijden en het drukt een algemeen menselijk verlangen uit naar
perfectie, harmonie en geluk.2 Of, volgens Lewis Mumford: “As a matter of fact, it is our utopias that make
the world tolerable for us: the cities and mansions that people dream of are those in which they finally live.” 3
De universele droom van perfectie maakt een betere toekomst mogelijk. Literaire, politieke en
stedenbouwkundige utopieën overlappen elkaar vaak. Bijna altijd schemeren politieke ideeën door in
utopische romans en ook komen er vaak suggesties in voor van een fysieke, architectonische vorm van de
geïdealiseerde wereld of stad. Kortom: utopische literatuur, politiek, stedenbouw en architectuur hangen
nauw met elkaar samen, en zijn in vrijwel iedere periode in de geschiedenis terug te vinden. De literaire
utopie kan in verschillende maten van realisme verschijnen en nodigt niet per sé uit om over te gaan tot actie,
maar op het gebied van politiek en stedenbouw is dit meestal anders. Hoewel het bij zulke ideeën zeker niet
altijd tot uitvoering komt, vonden vooral in de twintigste eeuw al verschillende utopische politieke en
stedenbouwkundige projecten hun weg naar de realiteit.
Waar of niet?
Het begrip utopie is afgeleid van de titel van de roman Utopia (1516) van de Engelse humanist Thomas
More (1478-1535). Het eerste deel van deze roman was een regelrechte aanklacht tegen de sociale
misstanden in de toenmalige maatschappij; in het tweede deel werkte hij een alternatief voor deze
maatschappij uit. De titel is een woordgrap die zowel verwijst naar het Griekse eu-topia (goede plek) als outopia (geen plek).4 In de vorm van het fictieve reisverslag van ene Raphaël Hythlodeus beschrijft More de
schijnbaar ideale samenleving van het land Utopia. 5 More vermijdt vervolging voor zijn kritiek door de
ideale wereld als bestaand te presenteren, maar de verteller tegelijkertijd als de grootst mogelijke leugenaar
af te spiegelen: Hythlodeus betekent in het Grieks “nonsens”. 6 Deze verteltechniek, die Shakespeare de “Alllicens'd fool” noemde, beschermt de auteur tegen vervolging voor de kritiek die hij in zijn werk uit. 7 We
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Ernst Bloch, Geist der Utopie, Frankfurt 1923, 1964, p. 13.
Lewis Mumford, The story of Utopia's, Londen, Calcutta en Sydney, 1923, p. 11.
Luuk van Middelaar, 'Utopie: Utopisch denken, doen en bouwen in de twintigste eeuw: een inleiding' in: Luuk van
Middelaar e.a., Utopie, Utopisch denken doen en bouwen in de twintigste eeuw, Zutphen 2002, p. 10.
Ruth Eaton, Ideal Cities; Utopianism and the (Un)Built Environment, Antwerpen 2001, p. 24.
Eaton, p. 66.
Eaton, p. 24.

kennen deze techniek al uit de klassieke literatuur, bijvoorbeeld uit Ware verhalen van de schrijver Lucianus
(Loukianos) van Samosata (120, Syrië). Hierin doet de auteur verslag van een denkbeeldige reis over de
oceaan naar het “tegencontinent”. Onderweg doen zich talloze absurde gebeurtenissen voor, zoals het
verzeild raken in een walvis waar zich een heiligdom voor Poseidon blijkt te bevinden. 8 In dit werk neemt
Lucianus belangrijke en bekende tijdgenoten op de hak, maar hij dekt zich, net als More, in door te stellen
dat het niets dan leugens zijn die hij verkondigt. 9 Deze waarheidsclaim is uitdrukkelijk ironisch, evengoed
gelogen, en dient er onder andere toe om het waarheidsgehalte van een literair meesterwerk als Homeros'
Odyssee, een zogenaamd echt reisverhaal, in twijfel te trekken en op die manier belachelijk te maken. 10
Het ideaalbeeld van More
Tot in de kleinste details werkt More alle onderdelen en kenmerken van het fictieve land Utopia uit, dat in zo
veel opzichten afwijkt van zijn eigen wereld. Het sikkelvormige eiland Utopia is zeer moeilijk bereikbaar
vanwege natuurlijke barrières. Er zijn 54 steden, vierkant van vorm, die allemaal op dezelfde wijze zijn
ingedeeld. Er zijn geen dorpen, maar voor de voedselvoorziening wonen er wel mensen op het platteland in
collectieve communes. De inwoners voeren alle mogelijke taken bij toerbeurt uit: niemand is gedwongen om
altijd hetzelfde werk te doen. Er is in Utopia is geen particulier bezit en niemand onderscheidt zich met dure
kleding of sieraden. De opbrengst van het land wordt gelijk verdeeld onder de inwoners. Er is voor iedereen
uit de collectieve middelen betaalde gezondheidszorg, kinderopvang en een basisopleiding en de zeer
begaafden krijgen de mogelijkheid verder te studeren. Uit deze groep worden ook de leden van het bestuur
van de staat geselecteerd. Doordat iedereen werkt, ook de vrouwen, is een zesurige werkdag mogelijk.
Slaven, misdadigers of krijgsgevangenen, voeren het echt zware werk uit. 11
More schetst in zijn roman een wereld van gelijkheid en vrede. Het verlangen naar een ideale wereld
is echter al zo oud als de mens zelf. Het vroegst bekende voorbeeld is het zogenaamde Gilgamesj-epos, dat is
overgeleverd op kleitabletten uit ca. 2000 v. Chr., afkomstig uit het paleis in Niniveh (de hoofdstad van het
Assyrische rijk, in het huidige Irak). In dit verhaal gaat een koning op zoek naar het eeuwige leven. 12 Omdat
de kleitabletten pas in de negentiende eeuw werden gevonden zal More niet bekend zijn geweest met het
Gilgamesj-epos. Het heeft echter waarschijnlijk wel invloed gehad op verschillende verhalen die in de tijd
van More wel bekend waren zoals het aardse paradijs in de bijbel en Plato's Politeia ('de staat', ca. 380 v.
Chr.).
Plato plaatst zijn ideale wereld, een stad, niet zoals More op een verzonnen locatie, maar in een lang
vervlogen tijd. In deze maatschappij zijn de inwoners aan strenge, universele wetten onderworpen en komt
de goddelijke orde en regelmaat in de vormgeving van de stad tot uitdrukking door het toepassen van
geometrie en meetkunde. Net als bij More is Plato's ideale wereld gebaseerd op gelijkheid. Afwijkingen van
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individuen kunnen het collectieve belang schaden.13 De Peloponnesische oorlog (431-404 v.Chr.), waarin
Sparta de democratische steden verslaat, heeft bewezen dat de democratie heeft afgedaan. 14 Plato had grote
bewondering voor Sparta, en baseerde er zijn eigen ideaal op. In de Spartaanse samenleving stonden de
militaire prestaties centraal. Jongens groeiden er op zonder hun moeder zodat ze van jongs af aan een
militaire training konden ontvangen. Ook het bestuur van de staat berust op een militair geordende
hiërarchie. Sparta is een combinatie van democratie, monarchie en aristocratie. Enige inspraak van de
bevolking is mogelijk in de vorm van een volksvergadering. Het echte bestuur ligt echter in handen van een
raad van oudsten. Ook zijn er twee koningen die door hun gedeelde positie niet veel macht hebben. In zijn
ideaal deelt Plato de bevolking in drie klassen in: de werkende klasse, die bestaat uit boeren en
ambachtslieden, de klasse van wachters, bestaande uit de politie en de militairen en tenslotte het bestuur, dat
zou bestaan uit filosofen.15

1.2 Voorwaarden van de utopie
Een breuk met het hier en nu
Veel utopieën beogen een breuk met de contemporaine tijd en plaats. De verhalen die in More's tijd met
ontdekkingsreizigers mee naar huis kwamen zullen zeker een inspiratiebron voor Utopia en andere utopische
fictie zijn geweest. Tegelijkertijd was de hoop om het bijbelse paradijs op aarde te vinden een belangrijke
drijfveer.16 Op verschillende plaatsen in de bijbel staan vermeldingen van het bestaan van een dergelijke
ideale locatie, en More, een gelovig man, was hiervan zeker op de hoogte. Bovendien zette Columbus in
1492 voet aan land op het Amerikaanse continent, niet lang voordat More zijn Utopia schreef. De
ontdekkingsreizen wakkerden het zelfbewustzijn van de Europeanen aan doordat ze de verschillen tussen
'wij' en 'zij' haarfijn duidelijk maakten. Ze brachten zowel de kwaliteiten als de tekortkomingen van de
Europeanen aan het licht.17
Het reisverhaal is een populaire manier om een ideale wereld aan de lezer te presenteren. Meestal is
de hoofdpersoon door een speciaal voorrecht of door toeval en na de nodige inspanning op deze plek
beland.18 In het werk New Atlantis (1627) van de Engelse filosoof, schrijver en wetenschapper Francis Bacon
komt een groep verdwaalde ontdekkingsreizigers per schip aan in het geïsoleerde land Bensalem.
Geïnspireerd op Plato's Politeia, ligt de nadruk sterk op het belang van kennis en onderwijs. Het belang dat
Bacon hechtte aan wetenschap blijkt uit het “Huis van Salomo”, waarin alle beschikbare wetenschappelijke
kennis van de wereld ligt opgeslagen. Deze kennis heeft betrekking op natuurfenomenen en stelt in staat
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geneesmiddelen te produceren. Sommigen geloven dat Atlantis echt heeft bestaan, maar helaas met alle
kennis van de kaart is geveegd.19
Ook de hoofdpersoon in het bekende reisverhaal Gullivers reizen (1726) van de Ierse schrijver
Jonathan Swift reist naar verschillende oorden terwijl de schrijver tegelijkertijd zijn eigen samenleving
parodieert.20 De bezochte plaatsen zijn niet per sé ideaal, maar dienen net als bij Plato's Politeia en More's
Utopia als middel om kritiek op de gevestigde orde te uiten.
Knelpunten in de maatschappij, zoals onvrede over de sociale verhoudingen, zijn in alle tijden een
inspiratiebron voor zowel literaire, politieke als architectonische utopieën. In de achttiende en negentiende
eeuw begonnen de schadelijke gevolgen van de industrialisatie door te dringen en sloeg het hoopvolle beeld
van de toekomst om in een negatief beeld zoals bijvoorbeeld L.S. Mercier het schetst in L'an 2440 (1770).21
Inmiddels was de hoop dat de machine het leven van de mens makkelijker zou maken, veranderd in een
deceptie. Mensen werden in de fabrieken bijna zelf in machines. Hoewel bij de fabrieksdirecteuren het geld
binnenstroomde, maakten de arbeiders onder zware omstandigheden lange dagen voor een schamel loon.
Rond het jaar 1900 waren de steden ernstig vervuild en leefden de arbeiders in erbarmelijke
omstandigheden.22
De ernstige vervuiling in de steden was ook de inspiratiebron voor Voyage en Icarie (1840) van
Etienne Cabet. Hoewel het fictie is, was dit werk van grote invloed op de ontwikkeling van het Marxisme en
socialisme. Enkele honderden mensen raakten geïnspireerd om de door Cabet geschetste omgeving in de
Verenigde Staten te verwezenlijken. De stad Icarie, de hoofdstad van Icaria, in het boek van Cabet is rond
van vorm en omgeven door kanalen. Er is verlichting en het stratenpatroon is rastervormig. Bovendien zijn
de straten overdekt. Opvallend is het belang dat Cabet hechtte aan properheid; iedere dag vegen en dweilen
de bewoners de straten. Ziekteverwekkende elementen zoals vervuilende industrie, begraafplaatsen en
ziekenhuizen bevinden zich aan de rand van de stad. Wat ook opvalt is de totale eenvormigheid in
bebouwing. De huizen en het meubilair zijn gemaakt volgens een bepaald standaardmodel en hetzelfde geldt
voor openbare gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen. 23
Recente voorbeelden van negatieve toekomstvisioenen zijn onder andere het boek 1984 van George
Orwell (1949) en de film Metropolis (1927). In fictie kan een auteur een droom of een nachtmerrie, een
utopie of dystopie, uitwerken en een andere mogelijkheid voor de wereld schetsen. Welke vorm hij ook kiest,
vaak geeft hij, net als Plato en More, aan waar het in de werkelijkheid aan ontbreekt. Hij wijst de knelpunten
in de bestaande maatschappij aan en schetst een doemscenario, of biedt een denkbeeldig alternatief. Op deze
manier stimuleert de utopie de lezer of kijker om na te denken over verbeterpunten in de werkelijkheid. Ook
sommige politieke ideeën vonden, gedreven door de hoop op een rechtvaardiger of vrediger wereld, de weg
naar de realiteit. Hoewel verschillende auteurs een negatief toekomstperspectief schetsten, blijken anderen
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een dusdanig geloof in de haalbaarheid van de utopie te hebben dat het vanaf de achttiende en negentiende
eeuw vaker komt tot uitvoering van het theoretisch ontwikkelde ideaal. 24
Als locatie voor de fictieve, ideale wereld kiezen auteurs vaak voor een afgelegen, moeilijk
bereikbare plaats, of situeren ze het verhaal in het verleden of de toekomst, waar uit het niets een volledig
nieuwe, perfecte wereld ontstaat. Architecten en stedenbouwers streven zoals we zullen zien ook vaak naar
een dergelijk tabula rasa, die desnoods met de sloopkogel moet worden gecreëerd. Een revolutie of oorlog is
voor politieke denkers vaak de manier om een tabula rasa te creëren.25
Een verlangen naar orde en gelijkheid
Veel utopisch denkers beschouwen het gebrek aan orde in de samenleving als oorzaak van het onrecht in de
wereld.26 Het streven naar orde en structuur is een belangrijk terugkerend element in utopische literatuur,
politiek en architectuur. In veel utopieën is het individueel ondergeschikt aan het collectief belang. Voor het
slagen van de utopie is het volgens Davis noodzakelijk om pluralisme, dat hij de “grootste vijand” van de
utopie noemt, uit te bannen.27 Daarom is het nodig dat ieder lid van de samenleving meewerkt, zonodig
onder dwang. De bevolking staat onder strenge controle omdat afwijkingen van de norm het voortbestaan
van het ideaal in gevaar brengen.28 De totalitaire dictaturen van de twintigste eeuw, zoals het
nationaalsocialisme en het communisme, zijn hiervan duidelijke voorbeelden. Niet alleen het slagen maar
ook het falen van deze systemen berust op de “reductie van politieke tegenstellingen”. 29
Stedenbouwers en architecten denken veelal de mensheid te kunnen verbeteren door een nieuw soort
leefomgeving te scheppen. Door bijvoorbeeld een stedenbouwkundig ontwerp te baseren op een hemels
ideaal zou het mogelijk zijn de gewenste sociale en maatschappelijke veranderingen uit te lokken. In
regelmatige, geometrische patronen, gebaseerd op vormen zoals de cirkel, het vierkant en het raster, zou het
goddelijke het best tot uitdrukking komen. Al in de stratenpatronen van oude culturen zoals in Cuzco, China
en Griekenland, zijn deze vormen terug te vinden. 30 Ook Plato maakt in Thimeaus en Critias (ca. 355 v.Chr.),
waarin hij het eerder genoemde mythische eiland Atlantis beschrijft, melding van door de god Poseidon
aangebrachte concentrische wallen en grachten. Het stratenpatroon zou een rasterstructuur hebben. 31
Een ander voorbeeld zijn de veelal geometrisch vormgegeven vestingsteden die vanaf de vijftiende
eeuw in Italië ontstonden. In deze periode groeide de bewondering voor de stad. De Italiaanse architect
Filarete (1400-1465) schreef bijvoorbeeld een utopisch architectuurtractaat over de nooit gerealiseerde,
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ideale, stervormige stad Sforzinda.32 In deze tijd groeide het geloof in het menselijk kunnen. Er trad
professionalisering op van beroepen zoals kunstenaar en architect en er ontstonden gespecialiseerde,
wetenschappelijk gefundeerde opleidingen. De techniek ontwikkelde zich op verschillende vlakken in hoog
tempo. De ontwikkeling van de vestingbouw kwam in een stroomversnelling door de technische
mogelijkheden die hun intrede deden in de oorlogvoering. Door het verbeteren van de slagkracht van het
leger was een verbetering van de gebruikelijke versterking noodzakelijk. De middeleeuwse muren, hoge
stenen muren met nog hogere torens, volstonden niet meer. De nieuwe vestingbouwstelsels zoals die zich in
Italië vanaf de zestiende eeuw en in bijvoorbeeld Nederland vooral vanaf de zeventiende eeuw ontwikkelden
waren voor een belangrijk deel gebaseerd op mathematische principes. Hierin vormde een geometrisch
geordende plattegrond een belangrijk uitgangspunt, een idee gebaseerd op antieke bronnen zoals Vitruvius.
Niet alleen praktische argumenten speelden een rol maar ook de wens een goddelijke ordening te benaderen.
Daarnaast werd een regelmatige plattegrond voor een effectieve verdediging noodzakelijk geacht. 33
Een geometrisch geordende plattegrond was dus een verondersteld middel op weg naar een beter
bestaan voor de inwoners. In de achttiende eeuw was een regelmatige plattegrond niet zozeer een
weerspiegeling van het goddelijke, maar eerder een gevolg van een verheerlijking van logica en rede.
Claude-Nicolas Ledoux ontwierp bijvoorbeeld verschillende fictieve steden, die de natuurlijke orde
weerspiegelden. Ook de gebouwen hadden een ideale vorm. Woonhuizen hadden de vorm van een kubus en
de publieke gebouwen bestonden uit een combinatie van kubussen en bolvormige bouwvolumes. De
plattegronden van de door hem ontworpen steden waren hadden een ronde of vierkante vorm. In de wereld
van Ledoux was veel aandacht voor opvoeding, kennisoverdracht en saamhorigheid. Door de gemeenschap
te onderwijzen in basisprincipes zou een vreedzame samenleving ontstaan. 34
De utopie is (on)mogelijk
Een kenmerk van de politieke utopie dat verschillende auteurs benadrukken is de onmogelijkheid of
onuitvoerbaarheid ervan. De Duitse historicus Reinhart Kosseleck stelt dat de uitwerking van een politiek
utopisch idee in de werkelijkheid anders uitpakt dan is beoogd. Zodra een idee werkelijkheid wordt, is er
volgens hem bovendien geen sprake meer van een utopie. 35 Is de roman van More dan ook niet meer
utopisch omdat veel van de door hem geopperde ideeën inmiddels bestaan in de realiteit?
In de zeventiende eeuw wordt het begrip 'utopie' gebruikt om een onhaalbaar, gefantaseerd politiek
ideaal aan te duiden.36 In de achttiende en negentiende eeuw verschuift de betekenis van het begrip 'utopie'
van 'onmogelijk' naar 'ideaal'. In een literaire gefantaseerde wereld schemeren vaak verlangens door naar een
politiek systeem dat rechtvaardigheid en harmonie garandeert, maar uit politieke gebeurtenissen zoals de
32
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Franse revolutie, en de revoluties van 1848 die in heel Europa plaatsvonden, blijkt dat een utopie bovendien
aanzet kan geven tot het ondernemen van actie en dus niet alleen een gedachtenexperiment hoeft te zijn. De
uitvoering van politieke ideologieën zoals het communisme, het nationaalsocialisme, het liberale kapitalisme
en de democratie laat zien dat aspecten van utopieën werkelijkheid kunnen worden. Allen slagen er op zijn
minst deels in de plannen uit te voeren. De wenselijkheid van de uitkomst is meestal echter twijfelachtig. 37

1.3 Utopische stedenbouw
Sommige auteurs noemen de onuitvoerbaarheid als voorwaarde om een idee utopisch te noemen. Is de
literaire utopie inderdaad meer een fantasierijke droom, de politieke en stedenbouwkundige utopieën worden
echter wel degelijk gevoed door een sterk geloof in de mogelijkheid van een positieve uitwerking ervan. 38
Utopische ideeën vormen de basis van fictieve literatuur waaruit een verlangen naar een betere wereld blijkt.
Doorgaans benadrukken auteurs uitgebreid dat de geschetste ideale wereld verzonnen en onmogelijk is en
met welke soms strenge beperkingen uitvoering van dit ideaal betaald moeten worden. Hierdoor duidde het
begrip lange tijd vooral een onmogelijke wens aan, vanaf de zeventiende eeuw ook in politiek opzicht. De
bedenkers van de politieke en stedenbouwkundige utopieën van de negentiende en twintigste eeuw geloven
zoals gezegd vaak wel degelijk in de uitvoerbaarheid van de plannen. 39 Het geloof in de mogelijkheid van
een ideaal is dus wellicht een betere manier geworden om het utopische karakter van een politiek theoretisch
idee of stedenbouwkundig ontwerp te omschrijven. Zoals Luuk van Middelaar het uitdrukt: “[...] alleen wie
gelooft is ook bereid te springen. […]. De utopische illusie schuilt in de hoop en het geloof. 40
De stad is een duidelijk afgebakende eenheid die zich goed leent om te experimenteren met nieuwe
ideeën. Lange tijd was de stad het toonbeeld van beschaving en werden degenen van buiten gezien niet
beschaafd en onontwikkeld. In de stad was daarentegen rijkdom, scholing, handel en ontwikkeling. Toch
duikt er van tijd tot tijd het inzicht op dat het wonen op het platteland wel degelijk voordelen heeft. Zeker
toen de steden eind negentiende eeuw steeds overbevolkter en vervuilder raakten en de inwoners bovendien
te maken kregen met criminaliteit en werkloosheid, begon een zorgeloos en gezond bestaan op het platteland
steeds aantrekkelijker te lijken. Zo ontwikkelde Ebenezer Howard bijvoorbeeld Garden City, waarin hij de
voordelen van de stad en van het platteland met elkaar verenigde: een idee dat vooral in de Verenigde Staten
voet aan de grond kreeg. De Garden City beslaat een uitgestrekt gebied, en voorziet zowel in ruimte voor
landbouw als in voorzieningen als scholen en winkels. 41 In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat Le
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Corbusier zich in zijn werk laat beïnvloeden door zijn voorgangers. In zijn stedenbouwkundige ontwerpen
zijn de utopische kenmerken die in dit hoofdstuk genoemd zijn terug te vinden. In de eerste plaats moet er
sprake zijn van een “breuk met het hier en nu”. In de literatuur betekent dit vaak dat een utopie wordt
gesitueerd in een andere tijd, ofwel in een ver verleden, ofwel in een verre toekomst, en anders wel op een
andere, vaak moeilijk bereikbare plaats, afgesloten van de rest van de wereld, zoals in Thomas More's
Utopia. Ook in de politiek, stedenbouw en architectuur is veelal sprake van een vermeend noodzakelijke
breuk met het hier en nu. Om een volledig nieuw systeem op te bouwen is het meestal noodzakelijk om met
een schone lei, een tabula rasa, te beginnen: een leeg vel waarop de schrijver of architect de nieuwe wereld
uittekent, letterlijk dan wel figuurlijk. Deze leegte is soms een nieuwe “lege” locatie, maar ontstaat ook vaak
door middel van sloop of revolutie. Ook Le Corbusier stelde voor zijn woonplaats Parijs tot de grond toe af
te breken en volledig nieuw op te bouwen. Enkel op deze manier zou het mogelijk zijn een wereld te creëren
die de gewenste orde heeft.
Het verlangen naar orde en gelijkheid komt in utopische ontwerpen vaak tot uitdrukking in wat Van
Middelaar het “collectieve karakter” noemt: de utopie is vaak voor een grotere groep mensen van toepassing.
Een in de wereld waargenomen situatie van onrecht door een oneerlijke verdeling van goederen voedt dit
idee. In zowel de literaire, de politieke als de stedenbouwkundige utopieën is dit collectieve karakter terug te
vinden. Ook Le Corbusier zorgde in zijn ontwerpen voor regelmatige vormen, zowel in het stratenpatroon als
in de gebouwen en streefde daarmee naar gelijkwaardigheid onder de bewoners.
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Hoofdstuk 2 – Le Corbusier
2.1 Inleiding
In hoofdstuk 1 is het het begrip utopie bestudeerd, waarbij de literaire, politieke en stedenbouwkundige
invulling ervan aan de orde kwamen. Sinds mensenheugenis bestaat er een sterk geloof in de
transformerende kracht van de architectuur. Naast het functionele aspect, het neerzetten van enkel
'objectieve', rationele en eventueel door wetenschappelijke principes ondersteunde, praktische bouwwerken,
zou de architectuur een middel zijn om dromen van vrede, gemeenschap en het verheffen van de massa te
verwezenlijken.42 Eerder hebben we gezien hoe stedenbouwers nadachten over het vormgeven van de stad
naar een ideaalbeeld. In de zestiende en zeventiende eeuw was dit een hemels ideaal, terwijl het ideaal vanaf
de achttiende eeuw vooral de wens sociale ongelijkheid uit te bannen uitdrukte. In de twintigste eeuw is de
problematiek met betrekking tot milieu, verkeer en maatschappelijke structuren het onderwerp in utopische
voorstellingen. Het opnieuw vormgeven van de wereld is een schier onmogelijke taak, de stad lijkt
daarentegen door het handzamere formaat meer geschikt om een plan voor de ideale woonomgeving op los
te laten. De architect en stedenbouwer Le Corbusier (1887-1965) geloofde net als vele voorgangers in de
heilzame werking van de architectuur en de positieve invloed die het kan hebben op de mensheid. Aan de
hand van enkele van zijn, al dan niet gebouwde, ontwerpen zal ik het utopische karakter van zijn werk in dit
hoofdstuk onderzoeken.
Le Corbusier heeft een aantal invloedrijke artikelen en boeken geschreven waarin hij zijn ideeën
over de ideale stad uitwerkte. In de jaren twintig van de twintigste eeuw richtte Le Corbusier samen met de
schilder Amédée Ozenfant en de dichter Paul Dermée het tijdschrift l'Esprit Nouveau op, dat een grote
verscheidenheid aan thema's behandelde, zoals psychoanalyse, schilderkunst, architectuur en letterkunde. De
diversiteit aan onderwerpen illustreert dat kunstenaars in deze tijd zochten naar manieren om verschillende
kunstvormen met elkaar te combineren. Zo inspireerde het werk van Amédée Ozenfant Le Corbusier om ook
te gaan schilderen. Beiden verzetten zich tegen het “decoratieve” kubisme en zochten volgens het purisme
naar zuivere vormen. Naast zijn werk als architect hield Le Corbusier zich ook bezig met fotografie en mode
en met het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen zoals auto's. 43 Het provocatieve boek Vers une Architecture
(1924) kwam voort uit l'Esprit Nouveau en riep bij de verschijning nogal wat reacties op. 44 In het boek
typeerde Le Corbusier de Europese steden als chaotisch. Volgens hem was er sprake van een onderscheid
tussen “producten van rede” en “producten van passie”. Door de rede kunnen we onszelf alsmaar verder
ontwikkelen en voortborduren op kennis uit het verleden; een proces van voortschrijdend inzicht dat
eindeloos doorgaat. Hier tegenover staat de menselijke passie, die niet voortbouwt op de verworvenheden
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van vorige generaties, maar die gebonden is aan de periode tussen geboorte en dood van een enkel individu.
Bovendien brengt deze menselijke passie voornamelijk negatieve effecten teweeg. Door het verlangen naar
liefde ontstaat volgens Le Corbusier juist oorlog en geweld. 45 De enige mogelijkheid om een situatie van
perfectie te bereiken is door middel van de rede. 46 Voor het bouwen van de ideale stad moet de architectuur
dartoe gebruik maken van rechte lijnen, heldere vormen en in serie geproduceerde standaard bouweenheden.
Efficiënt gebruik maken van de ruimte kan volgens Le Corbusier door het bouwen van hoge flats met
daartussen ruimte voor groen. Verder stelt hij voor een voorbeeld te nemen aan de industriële bouwkunst. We
moeten kijken waaruit de principes van “mechanische schoonheid” bestaan, omdat enkel functionele eisen
het uiterlijk van dit type gebouwen bepaalt.47 De praktische, kale bouwstijl uit het industriële bouwen is
volgens Le Corbusier het meest geschikt, want het meest rationeel, voor alle architectuur. 48 Volgens hem
kunnen we het bouwen dan ook het beste overlaten aan ingenieurs en niet aan architecten. Le Corbusier
illustreert dit aan de hand van industriële graansilo's in de Verenigde Staten: enorme cilindervormige
bouwvolumes.49 De 'decoraties' op deze gebouwen, die het werk zouden zijn van architecten, heeft hij op
deze foto's verwijderd om zo de pure geometrische vormen beter uit te laten komen. Van de foto van de
graansilo van het bedrijf Bunge & Born in Buenos Aires (1903-1998, afb. 2.1) verwijdert Le Corbusier de
pedimenten op het dak en van de foto van de graanzuiger nr. 2 (John Metcalf Co., 1912-1978, afb. 2.2 en 2.3)
in de haven van Montréal verwijdert hij de koepel van de naastgelegen neorenaissancistische Bonsecours
markthal.50
In dit hoofdstuk zal in de eerste plaats worden ingegaan op Le Corbusiers stedenbouwkundige
ontwerpen: Ville Contemporaine pour 3 million Inhabitants (1922), Plan Voisin (1925), een ontwerp voor
Parijs, en Ville Radieuse (1930). In deze ontwerpen presenteert Le Corbusier de oplossingen voor de
gebreken van de Europese stad. Daarna zal ik analyseren in hoeverre hij hierin slaagt. Werken zijn ideeën in
de praktijk net zo uit als hij voor ogen heeft? Le Corbusier krijgt nooit de kans zijn stedenbouwkundige
ontwerpen in hun geheel uit te voeren, maar wél in kleinschaligere wooncomplexen, waarin hij dezelfde,
universele, principes verwerkt: de Unités. In deze complexen kiest Le Corbusier voor gemeenschappelijke
voorzieningen: een totaaloplossing voor alle aspecten van het dagelijks leven. Tegelijkertijd is een Unité een
verzameling individuele eenheden waarin eenieder op zijn eigen manier kan wonen. Tenslotte komen een
aantal woningen die Le Corbusier voor zichzelf en anderen ontwierp aan bod. Deze zijn niet bedoeld om
grote groepen mensen te bedienen, maar wel om zijn ideeën in de praktijk te testen.
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2.2 Le Corbusiers stedenbouwkundige ontwerpen: Ville Contemporaine
pour trois Million Inhabitants, Plan Voisin en Ville radieuse
Gebreken van de Europese stad
In de ontwerpsteden Ville Contemporaine pour trois millions d’habitants (1922), Plan Voisin (1925) en Ville
Radieuse (1930) verwerkt Le Corbusier zijn ideeën voor de ideale moderne stad. De Europese steden kunnen
volgens Le Corbusier hun functies niet goed meer vervullen doordat ze zijn ontstaan in een tijd waarin het
leven en het verkeer andere eisen aan de stad stelden dan in de moderne periode. In zijn boek Urbanisme
(1925) schetst hij de situatie in de Europese stad. De meeste Europese steden zijn volgens hem getekend
door ezels. Een rationeel mens vindt zijn weg door het trekken van rechte lijnen, om zo de kortst mogelijke,
meest efficiënte route te vinden. Een ezel doet maar wat en verplaatst zich zonder daar over na te denken.
Wanneer er een steen in de weg ligt loopt hij er omheen. Als er ergens frisse blaadjes groeien verlegt hij de
route om een hapje te eten en ook voor een stukje schaduw loopt de ezel om. Kortom: hij verplaatst zich kris
kras, al naar gelang zich redenen aandienen om van een rechte lijn af te wijken. De rationele mens, die op
basis van logica beslissingen neemt en zo efficiënt mogelijk wil omgaan met tijd en ruimte, maakt volgens
Le Corbusier de beslissing om de stad zo efficiënt mogelijk in te richten. Dat betekent dat een stad ideaal
gezien een rasterpatroon als plattegrond heeft die bestaat uit rechte straten. Een rechte lijn is de kortst
mogelijke afstand tussen twee punten, maar de meeste Europese steden zijn organisch gevormd volgens
bochtige lijnen. Het resultaat van eeuwenlange ontwikkeling en verandering is een gelaagd geheel waaraan
verschillende individuen en generaties hun bijdragen leverden 51 Volgens Le Corbusier voldoen deze steden
echter niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Toen ze ontstonden was er nog weinig verkeer en hadden
de meeste gebouwen slechts één of twee verdiepingen. Bij deze lage bebouwing, die niet het gehele perceel
in beslag nam, was nog ruimte voor een tuin. Inmiddels zijn op deze plaatsen hoge gebouwen neergezet, die
ook de groene ruimte verdrongen. De straten, die Le Corbusier laatdunkend “corridors” noemt, zijn echter
nog even smal als eerst zodat te weinig daglicht de grond nog bereikt en de stad zichzelf verstikt. 52
Toch lijken veel mensen te verlangen naar kronkelende straten en onregelmatige huizen, volgens Le
Corbusier een teken van zwakte: een emotionele, nostalgische hang naar het verleden. Parijs lijkt volgens
hem op een “kampement van zigeuners”, ontstaan door op een dierlijke, instinctieve manier te bouwen.
Doordat de stad over een langere periode is ontstaan moesten de mensen steeds rekening houden met wat er
al was. Het resultaat is een ongeordend geheel waarvan een overkoepelend, structurerend plan ontbreekt. 53
Le Corbusier wilde hier mee afrekenen. Alleen kaalslag zou hiervoor een geschikte methode zijn.
Mensen zouden zich niet moeten laten leiden door hun dierlijke driften en verlangens, maar gebruik maken
van hun ratio. Volgens Le Corbusier moeten mensen zich laten leiden door kennis, die tenslotte van generatie
op generatie wordt overgedragen, en niet door gevoelens die hooguit een mensenleven duren. 54 Hij wilde het
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gelaagde geheel, dat de moderne stad is, vervangen door een nieuwe stad met een heldere structuur,
opgebouwd uit pure vormen, zowel in de plattegrond als in de individuele gebouwen. De stad brengt hij
terug naar een logisch geordende oervorm, waarvan de afzonderlijke elementen één geheel vormen. De
menselijke neiging tot het creëren van regelmatige vormen en geometrische structuren is al terug te vinden in
de oude stad van Peking, de hut in het oerwoud en in het oude Babylon. 55
Le Corbusier ziet de stad enerzijds als een broedplaats voor vernieuwing, een voedingsbodem voor
nieuwe ideeën die zich vervolgens over de rest van het land verspreiden. Anderzijds ziet hij de stad als een
groot gezwel, dat steeds verder groeit en alle gunstige eigenschappen bedelft onder de immer toenemende
vervuiling. Le Corbusier vergelijkt de stad met een lichaam met verstopte vaten dat wegkwijnt in het eigen
giftige afval. De stad bevindt zich in het laatste stadium van een dodelijke ziekte. 56 Door de slechte
huisvesting vluchten de mensen naar het café waardoor verloedering op de loer ligt.57 In het boek La Ville
Radieuse (1933) noemt hij de stad een “lege huls”, waar mensen ongelukkig zijn en zich niet kunnen
ontwikkelen. De stad knelt als een kledingstuk dat niet meer past. 58 Le Corbusier vindt, net als tijdgenoten
Ebenezer Howard en Frank Lloyd Wright, dat de industriële ontwikkelingen van de negentiende eeuw de
problemen van de stad hebben veroorzaakt. Boven alles geloven deze architecten in het idee van de stad als
een gestructureerde, samenhangende eenheid. 59 De oplossing zoeken ze echter ook op technologisch gebied.
In 1935 bezocht Le Corbusier voor het eerst de Verenigde Staten. 60 Ook al liet hij zich niet louter
positief uit over New York, toch was deze stad wel degelijk een inspiratiebron voor hem. 61 De wolkenkrabber
zag Le Corbusier als een “straat in de lucht”: een verticale straat. 62 Hij bewonderde de wolkenkrabbers van
New York vanwege de technologische kunde, maar vond tegelijkertijd dat ze te klein waren en te dicht op
elkaar stonden.63 Bovendien waren ze volgens hem voorzien van een decoratief stenen omhulsel, dat hij
liever zou vervangen door glas. Door de technologie zichtbaarder te maken zou het gebouw in haar pure
vorm verschijnen.64 Ook de infrastructuur van de VS kon op Le Corbusiers bewondering rekenen. Met name
gold dit voor de “parkways” van Robert Moses die waren ontworpen om van het autorijden een prettige
belevenis te maken door een prachtig landschappelijk decor. 65
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Le Corbusiers utopische doel en een plan om het te bereiken
Het doel dat Le Corbusier nastreeft, zo schrijft hij zelf, is het bereiken van een toestand van tevredenheid van
de mensen die in de door hem ontworpen wereld wonen. Wanneer we erin geloven, kan er een nieuwe, betere
maatschappij ontstaan met nieuwe waarden. In de eerste plaats kijkt Le Corbusier naar de plattegrond van de
stad, de straat en het omringende land. Op het platteland wil hij het landschap opnieuw vormgeven. Er
moeten in de nabijheid van de woning of in het appartement mogelijkheden zijn ter ontspanning en vermaak.
Er moet sprake zijn van enerzijds een collectieve participatie aan de maatschappij en anderzijds moet er
ruimte zijn om het individu te ontwikkelen.66 Het wooncomplex l'Unité d'Habitation de Marseilles (1953) is
een van Le Corbusiers uitgevoerde, grootschalige projecten. Dit complex, dat later in dit hoofdstuk
uitgebreid aan bod komt, is als een stad in het klein, waarin Le Corbusier zijn oplossingen voor een betere
maatschappij probeerde te verwezenlijken. Vier belangrijke onderdelen die samen alle aspecten uit de cyclus
van het dagelijks leven vormen: wonen, werken, ontspanning voor lichaam en geest en verkeer, zijn in dit
project vertegenwoordigd.67 Hij vond het belangrijk om te denken in oplossingen en te kijken naar het grote
geheel. Wanneer je een ideaal voor ogen hebt, is het mogelijk een route uit te stippelen om het doel te
bereiken.68
Wanneer we de kenmerken van een utopie bekijken zoals die in het vorige hoofdstuk uiteen zijn
gezet, blijkt dat de stedenbouwkundige ontwerpen van Le Corbusier daar in hoge mate aan voldoen. 69
Volgens Bloch kan een utopie alleen ontstaan wanneer men de eigen situatie niet als vanzelfsprekend
aanvaardt, maar hier tegenover een kritische houding aanneemt. 70 Alleen dan is het mogelijk om vooruit te
komen. In de eerste plaats is er sprake van een tabula rasa, die desnoods door middel van sloop moet worden
gecreëerd. In Le Corbusiers ontwerpen voor nieuwe steden komt het idee van de tabula rasa duidelijk naar
voren. De organisch gevormde stad met haar bekrompen “ezelspaadjes” moet wijken voor een rationeel,
logisch, geometrisch geordend geheel, dat een positieve invloed zou hebben op het welzijn van de mensen
die er wonen.71 Le Corbusier meent, net als zijn collegaplanners Howard en Wright, dat een nieuwe wereld
niet geleidelijk kan ontstaan, maar alleen mogelijk is door het oude af te breken en compleet te vervangen
door iets nieuws.72 Hij stelt voor de stad, bij voorkeur zijn eigen woonplaats Parijs, opnieuw vorm te geven
met behulp van een liniaal, waarbij rechte hoeken de stadsplattegrond domineren. 73
Le Corbusier maakte verschillende ontwerpen voor ideale steden. In 1922 presenteerde hij zijn Ville
Contemporaine pour trois million Inhabitants, een ontwerp dat een beeld schetst van een groep megalomane
kruisvormige wolkenkrabbers van zestig verdiepingen hoog (afb. 2.4). In 1925 kwam Le Corbusier met de
schetsen voor Plan Voisin (afb. 2.5), een ontwerp voor Parijs waarvoor de oorspronkelijke stad vrijwel
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geheel tegen de vlakte zou moeten. Slechts enkele monumenten, die de geschiedenis van de bouwkunst
illustreren, mogen blijven staan. Op papier kan Le Corbusier zijn ideeën voor een ideale stad perfect
uitwerken. Hier legt de realiteit geen beperkingen op: alles is mogelijk. Hij hoeft alleen rekening te houden
met zijn eigen regels en niet met de regels die door overheden zijn opgesteld. In het Plan Voisin verrijzen aan
de Seine dezelfde kruisvormige wolkenkrabbers die hij eerder in Ville Contemporaine had verwerkt. In dit
ontwerp heeft hij gedacht aan verschillende mogelijkheden om je te verplaatsen: er zijn brede snelwegen en
platforms voor helicopters. De mensen lijken in deze schetsen onbeduidend klein. Ook in Le Corbusiers Ville
Radieuse (1930) wordt een uitgestrekt netwerk van wegen aangelegd. 74 In de ideale stad wordt door
hoogbouw ruimte gecreëerd. In beide plannen is tussen de torenflats plaats voor groen in de vorm van parken
om te recreëren. Bovendien, zo is de bedoeling, zijn de bewoners van de flatgebouwen op een korte afstand
van hun werk gehuisvest.75
Naast het aanbrengen van de utopische tabula rasa om zijn plannen te kunnen uitvoeren, is het de
bedoeling dat in Le Corbusiers steden een collectieve organisatie van de maatschappij samengaat met een
individueel gezinsleven. Net als veel van zijn voorgangers streefde Le Corbusier een collectief
georganiseerde maatschappij na. Wat nieuw was in zijn ideeën, en in die van andere twintigste eeuwse
utopisten, waren de nieuwe architectonische vormen. Begin negentiende eeuw legden Robert Owen (17711851) en Charles Fourier (1772-1837) in hun plannen voor utopische gemeenschappen de nadruk op het
opheffen van sociale ongelijkheid en op het samenleven van mensen in groepen van (kunstmatige) families.
Voor de architectonische uitwerking van hun ideeën baseerden zij zich nog sterk op klassieke voorbeelden,
zoals de paleizen uit het verleden. De architecten van de twintigste eeuw, zoals Le Corbusier, Howard en
Wright, vinden dat de nieuwe samenleving ook een nieuwe architectuur nodig heeft. 76
Helaas stonden er weinig machthebbers in de rij om de grootschalige stedenbouwkundige ontwerpen
ten uitvoer te brengen die Le Corbusier voor ogen had. Dit was voor hem moeilijk te accepteren en het zorgt
ervoor dat zijn ideeën radicaler werden. Voorheen geloofde Le Corbusier nog dat de “onzichtbare hand” van
de vrije markt deze natuurlijke orde zou scheppen, maar door de crisis van de jaren dertig kwam hij hier op
terug. Begin jaren dertig sloot hij zich dan ook aan bij de politieke beweging van het syndicalisme, een
stroming die verwantschap heeft met het communisme en socialisme. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog
begon hij zijn geloof te verliezen in de architectuur als katalysator voor het ontstaan van een nieuwe sociale
structuur. Om dit te bereiken zou een nieuwe politieke structuur nodig zijn: een sterke, militair
georganiseerde staat die bereid is om zijn architectonische plannen ten uitvoer te brengen.
In het ontwerp voor Ville Radieuse (1930) versmelten de syndicalistische principes van zowel
individuele vrijheid als collectivisme.77 Le Corbusier meende dat de verschillende sociale klassen moeten
worden opgeheven en dat iedereen door elkaar zou wonen in zogenaamde unités, hoge torens waarin ook
winkels, cafés en scholen zouden worden gehuisvest. De grootte van de woningen zou niet afhangen van
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sociale status maar van de grootte van het gezin. De unités zouden bestaan uit individuele woningen, maar ze
zouden voorzieningen zoals wasgelegenheden en winkelcentra delen. De revolutie die nodig zou zijn om
zowel sociale gelijkheid als een betere architectuur te bereiken, zou in de moderne tijd teweeg worden
gebracht door de machine.
Voor de Sovjet-Unie had Le Corbusier grote bewondering: hij noemde het “het beloofde land voor
technici”.78 De architect heeft een belangrijke taak te vervullen omdat hij als enige het vermogen bezit om de
kennis van de bouwkundige te combineren met de visie van een kunstenaar en tegelijkertijd ook de
functionaliteit in het oog te houden.79 De door Le Corbusier ontworpen steden Ville Contemporaine pour
trois millions d’habitants (1922), Plan Voisin (1925) en Ville Radieuse (1930), zijn een toonbeeld van
efficiëntie en functioneren als een machine, een idee dat is afgekeken van de Cité Industrielle (1917) van
Tony Garnier. In deze ontwerpen zijn verschillende zones bedacht voor de diverse functies van de stad. In het
ontwerp Plan Voisin verandert het gebied ten noorden van de Seine in het economische hart, dat in zes
torenflats van zestig verdiepingen wordt ondergebracht. De oorspronkelijke bebouwing moet volledig
verdwijnen. Le Corbusier richtte zich op het centrum van Parijs omdat hij hoopte dat de nieuwe
ontwikkelingen zich vanzelf over de rest van het land, of de wereld, zouden verspreiden. 80 Hij realiseerde
zich dat de maatregelen die hij voor ogen had het stadsbeeld ingrijpend zouden veranderen, maar verdedigde
zich door zich te beroepen op alle revoluties die zich in het verleden hebben voorgedaan, zowel op het
gebied van politiek, als op het gebied van architectuur. Was de gotiek niet ook een revolutionaire
vernieuwing geweest?81 En qua stadsplanning hadden voorgangers zoals Napoleon en Haussmann al stevige
sporen achtergelaten. Hun werk had Le Corbusier graag willen voortzetten. De stadsplanner moest boven de
maatschappij staan en “voorzien in zowel visie als technische expertise om de maatschappij naar harmonie te
leiden”.82
Le Corbusier probeerde weliswaar universele waarden vorm te geven die tot tevredenheid van
iedereen zouden leiden, al was het tegenovergestelde vaak het resultaat. De architect zou een harmonie
aanbrengen in de stedelijke elementen die vervolgens zou doorklinken in de maatschappij. 83 De plannen van
Le Corbusier waren geen vage dromen, maar een compleet, doordacht programma, dat hij niet alleen
uitwerkte in de vorm van schetsen van de nieuwe architectuur, maar waarin hij ook nieuwe sociale
verhoudingen nastreefde.84
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Le Corbusiers steden in de praktijk
Door de juiste architectuur geloofde Le Corbusier de mensheid te kunnen veranderen. De realiteit was echter
weerbarstig. Zo nu en dan kreeg hij de kans zijn plannen (gedeeltelijk) uit te voeren, bijvoorbeeld in Algiers
en Rio de Janeiro. Het te bebouwen terrein was niet perfect, maar de moeilijke grond in deze plaatsen bleek
nog overkomelijk. De maatschappij en de bestaande regelgeving waren moeilijkere obstakels. Mensen
wilden hun oude manier van leven niet opgeven voor een leven in het “tijdperk van de grote werken”. En
ook de regels, opgesteld door talloze instanties, bleken lastig te omzeilen. 85 In hoeverre slaagde Le Corbusier
in zijn opzet om zowel de leefomgeving als de sociale verhoudingen te veranderen in de door hem
ontworpen steden?
Tot zijn teleurstelling ziet Le Corbusier zijn stedenbouwkundige ontwerpen nooit volledig ten
uitvoer gebracht. Ze waren te ambiteus, te radicaal, te vernieuwend om op grote schaal uitgevoerd te worden.
Bij de presentatie van bijvoorbeeld zijn Plan Voisin kon hij rekenen op felle kritiek van onder anderen M.
Vaillat, die opmerkte dat de door Le Corbusier voorgestelde “perfect town, would bore us to tears.”. 86 Vaillat
pleit ervoor niet enkel toe te geven aan wat logisch is, niet alleen toe te geven aan hoe de geest bedenkt hoe
het zou moeten zijn, maar ook te luisteren naar wat het hart ingeeft. Hoe logisch de mens ook zou moeten
kunnen handelen, er is ook een behoefte aan “illogicality, for fantasy and grace”. 87 De kritiek op Plan Voisin
heeft daarnaast met name betrekking op het idee van Le Corbusier het stadscentrum vanaf de grond opnieuw
op te bouwen. Ook de enorme schaal en de grote lege ruimtes vallen in slechte aarde, evenals het verdwijnen
van de krappe oude “ezelspaadjes” die zo bepalend zijn voor het straatbeeld. 88
Rem Koolhaas meent dat Moderne architecten zoals Le Corbusier te werk gaan volgens, wat hij
noemt, de “Paranoid Critical Method”: ze maken zich een voorstelling van gebouwen of steden die nog niet
in de realiteit bestaan. Zo'n voorstelling is een reis naar het onderbewuste, het paranoïde, het abnormale, het
gestoorde.89 De tastbare gebouwen zijn een fysieke uitwerking van deze fantasie en detoneren daardoor met
hun omgeving.90 Het beton is in eerste instantie een vloeibaar materiaal dat bijna alle mogelijke
verschijningsvormen kan aannemen. Eenmaal uitgehard in de juiste vorm is het het tastbare souvenir van de
“paranoïde” onderbewuste ervaring. Daardoor staat het symbool voor de nog grillige fantasie van de
architect die in de realiteit een vaste vorm aanneemt. 91 De discrepantie tussen tekenpapier en realiteit bij Le
Corbusier en andere architecten van de Moderne beweging is echter volgens Blake groot. De ontwerpen van
Le Corbusier zijn in de realiteit omgevingen waar mensen zich niet op hun gemak voelen: het zijn desolate,
dreigende plekken. De ontwerpen lijken op papier logisch, maar de grote ruimtes met groen tussen de
hoogbouw ervaren de mensen als dreigend. De galerijen en autovrije voetpaden, opgetild boven straatniveau
en veilig om te spelen voor kinderen, blijven leeg omdat het geen wegen van A naar B zijn. Het idee dat
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mensen elkaar hier zullen ontmoeten blijkt overschat. Ook de winkels die hier komen, zoals in bijvoorbeeld
l'Unité d'Habitation in Marseille, blijken niet lang te kunnen bestaan zonder klanten. De bewoners doen hun
inkopen liever elders. In de vrije tijd en op vakantie bezoeken mensen liever oude steden met smalle
straatjes, die beter aansluiten op de menselijke maat. 92 En het drukke en onveilige verkeer dat Le Corbusier
noemt als rechtvaardiging voor zijn voetgangerswegen? Veel oude binnensteden zijn tegenwoordig autovrij
gemaakt, waardoor voetgangers zich veilig en ongestoord kunnen verplaatsen. Het verbannen van de auto
lijkt een bruikbaardere oplossing dan het scheiden van voetgangers en gemotoriseerd verkeer. 93
Ook de hoge wolkenkrabbers die Le Corbusier wilde laten verrijzen, stuitten op kritiek. Zijn Ville
Radieuse zag Le Corbusier voor zich als een verzameling torenflats in een parkachtige omgeving. Er is een
aantal nadelen aan deze aanpak. Zo kan het hard waaien in de buurt van hoge gebouwen. 94 Er kunnen zich
zelfs tornado-achtige stormen ontwikkelen, zeker wanneer deze gebouwen ook nog eens op de door Le
Corbusier zo geliefde 'pilotis' staan. De wind wordt dan extra krachtig door de smalle ruimte onder het
gebouw geperst. En niet alleen aan de buitenkant van het gebouw zijn de aerodynamische “kwaliteiten” te
merken, ook in het gebouw kunnen door openstaande deuren of ramen krachtige tochtstromen ontstaan. 95 De
wolkenkrabber, zo betoogt Blake, betekent “de dood van de stad”. Mensen komen elkaar niet meer tegen in
de straten, ze merken alleen de aanwezigheid van anderen door geluidsoverlast via de dunne wanden en de
ventilatiekanalen.96
De grote plannen van Le Corbusier zijn nooit uitgevoerd, maar varianten op zijn Ville Radieuse zijn
wel overal ter wereld verschenen, zoals in Zagreb. Het probleem is dat deze wijken doods zijn. De bewoners
zoeken voor vermaak het oude stadscentrum op waar de smalle straatjes met winkels, restaurants en cafés
zorgen voor een sfeervolle omgeving. Omdat ze de moderne wijken daarentegen zo saai vinden, sluiten de
bewoners zich hier liever op in hun eigen appartement waardoor straten en parken verlaten zijn. 97 In een van
de weinige stedenbouwkundige ontwerpen die ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd, het Quartiers Modernes
Frugès (1924-1925) (afb. 2.6), in Pessac, een voorstad van Bordeaux, gebruikte Le Corbusier zowel
collectiviteit als individualiteit als leidraad voor de ontwerpen. 98 Oorspronkelijk was de bedoeling dat dit
project, waar fabrieksarbeiders zouden wonen, tweehonderd huizen zou omvatten. Uiteindelijk zijn er slechts
51 gebouwd. Deze huizen vormen desalniettemin een geheel, terwijl er vier verschillende types gebouwd
zijn. Ze hebben twee of drie verdiepingen en een plat dak met een daktuin. De huizen zijn per drie, vier of
vijf gegroepeerd.99
Zoals gezegd, wilde Le Corbusier niet alleen de huisvesting veranderen, maar wilde hij de gehele
maatschappij vernieuwen. Ook hierin is hij niet geslaagd. Volgens Fishman zocht hij onvoldoende
aansluiting bij zowel de sociale hervormers van zijn tijd als bij de stedenbouwkundigen. Voor de
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contemporaine sociale vernieuwers waren de plannen te technisch, voor de planologen te revolutionair. 100 Le
Corbusier kenmerkte zich door zijn geïsoleerde werkwijze, waarbij hij niet samenwerkte met degenen met
praktische ervaring. Dat maakte hem en zijn ideeën uniek, eigenzinnig en utopisch. Tegelijkertijd dwaalde hij
hierdoor af van de realiteit, van de wensen van de mensen die er moesten leven. Architecten zoals Ludwig
Mies van der Rohe en Walter Gropius van de Bauhaus-beweging hielden zich ook bezig met zowel een
vernieuwende vormgeving als het vormen van de maatschappij. Hoewel ook zij eisen stelden aan de
gebruikers van hun gebouwen waren de ontwerpen iets meer aangepast aan het functioneren van het gebouw
in de praktijk. Ze waren zich kennelijk beter bewust van de beperkte mogelijkheden van de architectuur en
een ideale stad hebben zij dan ook nooit willen ontwerpen.
Ook al lijken stedenbouwers zich te realiseren dat ze in hun eentje niet zijn opgewassen tegen de
overweldigende wildgroei van de stad, Le Corbusier bleef geloven dat de verbeelding de wereld kon redden.
De verbeelding kan nieuwe waarden genereren: zonder dromen geen vooruitgang. Le Corbusier werd zijn
gehele carrière geplaagd door het conflict tussen plan en realiteit. Hij bleef geloven dat zijn plannen de
maatschappij niet zouden belemmeren, maar dat de erin geschapen orde juist voor vrijheid zou zorgen. 101 Het
tegenovergestelde lijkt het geval. Door zoveel mogelijk mensen tevreden te willen stellen, raakte hij de
realiteit steeds verder uit het oog. Le Corbusier had de ijdele hoop dat zijn plannen de belangen van iedereen
zouden dienen. “To appeal to everyone on the basis of universal principles is to appeal to no one in
particular.”102 De Franse socioloog Claude Lévi-Strauss omschrijft de stad als het “[...] product van
duizenden geesten en duizenden individuele beslissingen.”. 103 De steden van Le Corbusier zijn alles behalve
dat. Er is vooral plaats voor de ideeën van de geestelijk vader en nauwelijks voor individuele wensen. Het
scheppen van orde gaat ten koste van de complexiteit, individualiteit en diversiteit die de stad juist zo
definiëert.104 Hoewel er genoeg redenen zijn waarom Le Corbusiers plannen veelal onuitgevoerd zijn
gebleven, is zijn werk wel degelijk van grote invloed geweest op de architectuur en stedenbouw. Simpelweg
het visualiseren en uitwerken van alternatieven op architectonisch, stedenbouwkundig en maatschappelijk
gebied kan er voor zorgen dat veranderingen daadwerkelijk in gang gezet worden.
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2.3 Een gebouw als stad: L'Unité d'Habitation
L'Unité d'Habitation – Marseilles
Een stad opnieuw, vanaf de grond opbouwen is een droom van Le Corbusier die nooit is uitgekomen. Waar
Le Corbusier wel zijn ideeën heeft toe kunnen passen, zijn kleinschaligere woonprojecten, zoals L'Unité
d'Habitation in Marseilles.
De Tweede Wereldoorlog is zeer bepalend geweest voor de koers die Le Corbusier ging varen, met
name met betrekking tot het Unité-project.105 In eerste instantie gooide de oorlog roet in het eten omdat
verschillende projecten niet doorgingen, maar na de oorlog kreeg Le Corbusier opdrachten in verband met de
wederopbouw, zoals voor het stadje La Rochelle-Pallice in noordwest Frankrijk. Hiervoor ontwierp hij acht
Unités waar in elk 1600 mensen zouden wonen. Helaas werd dit plan van alle kanten aangevallen, waardoor
het niet doorging.106 Tijdens de oorlog begon Le Corbusier met het ontwerpen van eenvoudige, in serie te
produceren huisvesting: de zogenaamde Maisons Murondins (afb. 2.7). Deze waren bedoeld voor
vluchtelingen en moesten snel en efficiënt in betaalbare huisvesting voorzien. Voor de latere Unités, die na
de oorlog ook voorzagen in de behoefte aan woningen, dienden ze als inspiratie. Net als de Maisons
Murondins bestonden de appartementen in l'Unité d'Habitation uit dubbele woonlagen, waarbij de
woonkamer beide bestreek. Dit principe kwam al voor in zeer vroege ontwerpen van Le Corbusier, zoals in
de Villa Fallet (1905), in zijn geboortedorp La Chaux-de-Fonds, waar de hal tot de bovenste van de twee
bouwlagen reikt. Ook het Maison Citrohan (1922) (afb. 2.8), dat in verschillende varianten is gebouwd,
bestaat uit vier bouwlagen. De onderste bouwlaag bestaat uit een hoger gedeelte met veel lichtinval en een
gedeelte met twee woonlagen. Opvallend is dat de zijkanten, al in de meeste van deze vroege voorbeelden,
juist niet zijn voorzien van ramen. Hiermee legde Le Corbusier de basis voor de latere woningen die in serie
kunnen worden geproduceerd en als elementen in appartementencomplexen worden geplaatst. 107
Lange tijd was het ontwerpen van gewone woonhuizen niet erg architekturwürdig. Tot in de
negentiende eeuw telde alleen het paleis of prestigieuze landhuis tot het werkveld van de architect. Pas in de
negentiende eeuw begon het gewone woonhuis ook tot de taken van de architect te behoren. 108 Le Corbusier
vond het kwalijk dat het woonhuis op de École des Beaux-Arts nooit op het programma heeft gestaan. Hij
stelde vast dat het woonhuis niet onze aandacht trekt, juist omdat het zo gewoon en alledaags is. Niettemin is
het woonhuis het belangrijkste gebouw in ieder mensenleven: de plaats waar de mens het meest zichzelf kan
zijn, en de meeste tijd doorbrengt.109 Voor de architect, vond Le Corbusier, moet woningbouw centraal staan
omdat het het duizenden jaren het centrum vormt van ieder mensenleven. We moeten kijken naar de
oorsprong van het wonen en ons laten inspireren door voorbeelden uit primitieve culturen of de oudheid. In
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de Oudheid erkende men bijvoorbeeld het belang van de Vestaalse maagden, die het haardvuur brandend
moesten houden. Het vuur nemen we tegenwoordig als vanzelfsprekend, net als het water. De verschillende
ruimtes in de woning moeten worden gegroepeerd rond deze primaire functies. 110 Ook het idee voor een
eenheidsmaat, die Le Corbusier de “module” noemde, stamt van de Romeinse Architect Vitruvius. 111
Hoewel hij het zelf ontkende, zijn de wortels voor de ideeën van Le Corbusiers Unités te vinden in
de negentiende eeuwse utopische paleizen met gemeenschappelijke voorzieningen waar Charles Fourier van
droomde.112 Ook Fourier had voor zijn Phalanstères zogenaamde rues galeries in gedachten. Deze overdekte
straten zouden net als bij Le Corbusier alleen voor voetgangers toegankelijk zijn en de verschillende
gebouwen van de Phalanstères met elkaar verbinden. Een verschil met de plannen van Le Corbusier is echter
dat deze juist zouden worden voorzien van veel ramen. 113 Ook het principe van de garden city van Howard is
in de ontwerpen voor de Unités, in aangepaste vorm, terug te vinden. In plaats van een groot gebied te
bebouwen met huizen omgeven door groen, stelde Le Corbusier hoge bebouwing voor, met daartussen
ruimte voor groen.114 In de Unité d'Habitation in Marseille heeft Le Corbusier er bewust voor gekozen de
ramen iets terug te laten springen. Hierdoor wordt het directe zonlicht, wanneer de zon in de zomer hoog
staat, uit de woningen geweerd, terwijl in de winter de zon naar binnen kan schijnen. 115
In 1920 noemde Le Corbusier in het tijdschift l’Esprit Nouveau het woonhuis een “woonmachine”,
die “de mens weer in het centrum van de architectonische schepping plaatst.” 116 De woonmachine zou een zo
rationeel en efficiënt mogelijk object zijn. L'Unité d'Habitation in Marseille (afb. 2.9) (1947-1952) is zo'n
woonmachine. Het is een stad in het klein, een flatgebouw waarin alle elementen van het menselijk leven
zijn samengebracht.117 Het gebouw is 137 meter lang en 24,5 meter breed en geplaatst op Pilotis, zuilen,
waardoor de bodem onder het gebouw vrij blijft en voor andere doeleinden gebruikt kan worden. 118 Hierdoor
compenseert het voor de ruimte die het inneemt. Door het kunstmatige landschap op het dak zoekt de
architectuur aansluiting bij de bergachtige omgeving waarin het staat. Daar heeft de Italiaanse beeldhouwer
Salvatore Bertocchi grillige betonnen vormen aangebracht, waar in de holtes gras en planten groeien. (afb.
2.10) Tevens dienen deze objecten als speelterrein voor de kinderen. Het dakterras is grotendeels ommuurd,
waardoor Le Corbusier voor de gebruikers van het gebouw een bepaald uitzicht uitkiest. Het landschap, zoals
dat aan de beschouwer verschijnt, is ook door de architect gecomponeerd. Tegelijkertijd richt de ommuring
de blik naar binnen, waardoor het de Unité als microkosmos bevestigt.119
De appartementen doen denken aan losse huizen, doordat ieder appartement anderhalve verdieping
110
111
112
113

114
115
116
117
118
119

25

Le Corbusier, The Marseilles Block, [Eng. Vert. door Geoffrey Sainsbury], Londen en Hertford 1953, p.22.
Jenkins, p. 73.
Jenkins, p. 68.
Franziska Bollerey, 'Innovation' or: 'Nothing New under the Sun' ' in: Hubert-Jan Henket en Hilde Heynen, pp. 285286.
Jenkins, p. 69.
Jenkins, p. 71.
Boudon, p. 47.
Jenkins, p. 65.
André Wogenscky, 'Description of the Marseilles Block', in: Le Corbusier, The Marseilles Block, 1953, pp. 54-58.
Tim Benton, 'Marseilles: Unité d'Habitation, or: “The Company of Clouds, the Sky, or the Stars” ', in: Cohen e.a.,
2013, pp. 201-204.

bestrijkt (afb. 2.11). De woonkamer beslaat een dubbele woonlaag en heeft uitzicht op een balkon (afb. 2.12).
De rest van het appartement is in twee bouwlagen verdeeld. Hier bevinden zich de slaapkamers, badkamer en
keuken. Het gebouw bestaat uit een metalen frame waar de 337 appartementen om en om los zijn
ingeschoven. (afb. 2.13) Ze raken elkaar niet aan waardoor er sprake is van optimale geluidsisolatie. Er zijn
23 verschillende varianten bedacht voor gezinnen van verschillende grootte. De slaapkamers van de meeste
appartementen bevinden zich aan de oost- en westzijde. Enkele appartementen hebben de slaapkamers aan de
zuidkant, de andere slaapkamers liggen daar dan niet tegenover, maar aan de zijkant. De noordzijde heeft
geen ramen. De gangen, die toegang tot de woningen verschaffen, bevinden zich op de verdiepingen 2, 5, 7,
8, 10, 13 en 16 en fungeren als overdekte straten. Op de 7e en 8e verdieping bevinden zich winkels, op het
dak (afb. 2.14 en 2.15) een zwembad, renbaan en solarium. Op het grondstuk van 3,5 hectare rondom het
gebouw bevinden zich daarnaast een speelveld, tennisbaan en garage. 120
Het utopische doel van l'Unité d'Habitation
Le Corbusier heeft vaker dan eens benadrukt dat zijn plannen en ontwerpen niet utopisch zijn. Het zijn enkel
ideeën om de ruimtes beter in te delen.121 Toch lijkt het zo te zijn dat het Unité-project in geruime mate
voldoet aan de utopische kenmerken van Bloch, waardoor hij toch vaak een utopist genoemd wordt. Hoewel
het tabula-rasa-principe in het experimentele Unité-project niet zo letterlijk wordt uitgevoerd als de
bedoeling was in Le Corbusiers stedenbouwkundige ontwerpen voor bijvoorbeeld Parijs, kan het wel
opgevat worden als een breuk met het verleden en met de traditionele manier van wonen. 122
Verder heeft de utopie volgens Bloch een collectief karakter. 123 Dit geldt ook voor Le Corbusiers
Unités met hun gemeenschappelijke voorzieningen. De woonflats zouden het centrum van het leven van de
bewoners vormen. Een Unité zou functioneren als een dorp, waarin alle aspecten van het leven zouden
worden ondergebracht.124 Ouders laten 's ochtends hun kinderen op de begane grond van het gebouw in het
kinderdagverblijf achter, waarna ze met de auto naar hun werk reizen. 's Middags kunnen ze ontspannen in
de publieke gelegenheden zoals zwembad of park. Een collectieve dienst bespaart de bewoners bewoners
veel tijd door het eten te bezorgen en schoonmaak en was te doen. 125 Tegelijkertijd bestaat het “dorp” uit
afzonderlijke appartementen, die de cellen van het grotere geheel zijn. Het zijn werelden op zich, als “flessen
in een flessenrek”.126
Tenslotte is er sprake van, wat Bloch noemt, een “utopische verwachting”: het geloof in de
vooruitgang die de utopie zal brengen.127 Het Unité-project streeft naar gelijkheid tussen mensen. De grootte
van de appartementen hangt af van de grootte van het gezin, niet van haar economische positie. De

120
121
122
123
124
125
126
127

26

André Wogenscky, 'Description of the Marseilles Block', in: Le Corbusier, The Marseilles Block, 1953, pp. 54-58.
Le Corbusier, The Marseilles Block, [Eng. Vert. door Geoffrey Sainsbury], Londen en Hertford 1953, p. 18.
Middelaar, pp. 22-23, 25.
Middelaar, p. 13.
Fishman, pp. 230-231.
Fishman, p. 233.
Le Corbusier, 1953, p. 41.
Middelaar, pp. 19, 24-26.

wooneenheden corresponderen met de menselijke maat, afgestemd op ieders behoeften en niet met status. 128
Ook streefde Le Corbusier in zijn Unité naar een orde bepaald door de rechte lijn. Om de chaos van de
hedendaagse stad te vermijden moest de architectuur gebruik maken van de voorbeelden uit de industrie. 129
Evenals andere architecten als Walter Gropius zocht Le Corbusier naar manieren om gebouwen uit standaard
geproduceerde modules op te bouwen. Deze modules kunnen in fabrieken worden gemaakt om vervolgens
op iedere denkbare plaats te worden samengesteld tot ieder denkbaar gebouw. Met deze manier van bouwen
is wel geëxperimenteerd maar de grootschalige productie van modules zoals Le Corbusier die had bedacht
bleef uit. Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van “standaard” geproduceerd bouwmateriaal zoals
verschillende stalen balken, betonnen platen en ramen. Soms worden complete wanden waarin de deuren en
ramen al zijn aangebracht kant en klaar op hun plaats getakeld. Toch is er zoveel diversiteit dat het moeilijk
is hier van standaardproductie te spreken.130
L'Unité d'Habitation in de praktijk
De nieuwe orde waar Le Corbusier met zijn architectuur naar streefde was alleen mogelijk als er in de gehele
samenleving een revolutie plaats zou vinden. Armoede zou niet meer bestaan, zodat hij zich in zijn plannen
ook geen zorgen hoefde te maken over vandalisme of criminaliteit. Le Corbusier zag in dat dat met de
architectuur alleen niet zou lukken.131 Maar aansluiting bij politieke vernieuwers heeft hij ook niet kunnen
vinden. Het Unité-project is een interessant project, waarbij geëxperimenteerd is met standaardproductie in
de sociale woningbouw. Naar Le Corbusiers voorbeelden zijn er heel wat wijken en gebouwen gebouwd.
Maar het belangrijkste doel van de Unités heeft zich niet naar de realiteit vertaald. De bedoeling was dat
mensen door het gebouw samengebracht zouden worden: als een grote familie, waar samenwerking zou
plaatsvinden, onafhankelijk van de eigen status. Het was de bedoeling dat er gelijkheid en saamhorigheid zou
ontstaan. Dat bleek toch een brug te ver.

2.4 Het woonhuis als proeftuin
Een architect die voor een ander een woonhuis ontwerpt, is gebonden aan de wensen van de opdrachtgever.
Aan de andere kant is de opdrachtgever ook overgeleverd aan de wensen van de architect. Sommige
opdrachtgevers geven de architect de vrijheid naar eigen inzicht invulling te geven aan zijn ideeën over de
meest ideale woonomstandigheden. Hierdoor krijgt de architect de mogelijkheid de “utopische beloften” in
de praktijk te controleren.132 De architect kan het woonhuis voor een individu of zichzelf dus gebruiken als
proeftuin om nieuwe principes en ideeën uit te proberen. Zo ontwierp Le Corbusier voor zijn vriend, de
128
129
130
131
132

27

Fishman, pp. 230-231.
Fishman, p. 187.
Blake, 1977, p. 52.
Fishman, p. 233.
Stabenow, p. 9.

schilder Amédée Ozenfant, het Maison Ozenfant (1922). Later ontwierp hij voor zichzelf een appartement in
Parijs: Immeuble Molitor (1931) en het vakantiehuisje Le Cabanon (1951) in Roquebrune-Cap-Martin aan de
Middellandse Zee. In al deze voorbeelden zijn utopische elementen te vinden die Le Corbusier toepaste in
zijn wooncomplexen en stedenbouwkundige ontwerpen.
Maison Ozenfant
Het atelierhuis van Amédée Ozenfant ontwierp Le Corbusier ontworpen in nauwe samenwerking met
Ozenfant zelf. De locatie van het Maison Ozenfant (afb. 2.16) was de Avenue Reille 53 in Parijs, in een
omgeving waar zich al sinds de negentiende eeuw veel kunstenaars vestigden. In het ontwerp verwerkte Le
Corbusier in samenspraak met Ozenfant ideeën uit het purisme. 133 Schilders die volgens het purisme werkten,
beeldden de werkelijkheid in sterk vereenvoudigde vorm af. Voor de architectuur gold min of meer hetzelfde.
Le Corbusier ontdeed de architectuur van alle niet direct functionele elementen en bracht het terug tot het
strikt noodzakelijke. Hij reduceerde het huis tot een “woonmachine”: een puur rationeel object dat zo
efficiënt mogelijk omgaat met de beschikbare middelen. De bouwvolumes bestonden uit elementaire vormen
en vlakken.134
Maison Ozenfant staat op een grondstuk met een onregelmatige vorm em heeft vier bouwlagen. De
begane grond bevat de garage en dienstwoning, de eerste verdieping de woonruimtes (woon- en
slaapkamers) en de twee bovenste etages zijn het atelier en de foto-ontwikkelruimte. Het huis van Ozenfant
heeft vlakke wanden met vooral in het ateliergedeelte veel glas. De vensters vormen geen onderbreking van
de gevelfaçade. De tweede verdieping is direct vanaf de straat te bereiken via een wenteltrap aan de
buitenzijde.135 In dit ontwerp gebruikte Le Corbusier de materialen en vormentaal uit de industriële
bouwkunst: met name de grote glasvlakken en het glazen zaagtandtak doen aan fabrieken denken. 136
In het ontwerp voor Maison Citrohan (1922, niet uitgevoerd), hanteerde Le Corbusier vergelijkbare
principes. De onregelmatige plattegrond van Maison Ozenfant volgt de vorm van het grondstuk, maar ideaal
gesproken maakte Le Corbusier gebruik van een rechthoekig grondstuk zoals bij Maison Citrohan. Ook dit
ontwerp heeft vier verdiepingen, waarbij de begane grond slechts bestaat uit een garage en pilaren. De
tweede en derde verdieping bestaat uit woonoppervlakten, terwijl ook een volume is vrijgehouden die beide
verdiepingen beslaat. De bovenste verdieping beslaat slechts de helft van de oppervlakte: het andere deel is
een terras. De tekeningen van Maison Citrohan doen vermoeden dat dit huis bedoeld is om los in een
parkachtige omgeving te staan, maar ook zou het, door het gebrek aan ramen aan de zijkanten, deel uit
kunnen maken van een rij van meerdere units, of zelfs worden opgestapeld tot een appartementencomplex.
De ideale steden waren voor Le Corbusier grote structuren die logisch waren opgebouwd uit standaard
bouweenheden. Ze functioneerden als een machine, maar er was ook saamhorigheid en ruimte voor groen. 137
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Immeuble Molitor
Het ontwerpen van een eigen huis kan voor een architect dienen als visitekaartje voor zijn werk. Hiermee
kan hij laten zien wat hij kan en zijn geloofwaardigheid als architect vergroten. Ook kan hij in een ontwerp
voor zichzelf, meer nog dan het geval is bij individuele opdrachten, nieuwe ideeën in de praktijk uitproberen.
Het lijkt erop dat Le Corbusier het lange tijd niet aandurfde om deze stap te zetten: pas in 1931 begon hij met
plannen voor een negen verdiepingen tellend appartementencomplex, Immeuble Molitor, aan de Rue
Nungesser-et-Coli 24 in Parijs, waarvan de bovenste twee etages voor zijn eigen appartement bestemd
waren. In 1934 nam hij hier zijn intrek.138 In verschillende ontwerpen van Le Corbusier is de bovenste
verdieping een zeer belangrijke. Het lijkt erop dat hij zich hierbij heeft laten inspireren door de architect
Auguste Perret (1874-1954), voor wie hij enige tijd werkte. Perret bewoonde onder andere het bovenste
appartement in het gebouw met negen etages aan de Rue Franklin 25bis in Parijs. Perret integreerde de hof,
die in traditionele Parijse huurappartementencomplexen veelal achter het huis gelegen was, in de
appartementen zelf, en wel aan de straatkant van het gebouw. Deze balkons vormden telkens het midden van
het appartement, als een inpandige tuin, waarbij aan beide zijden de woonruimtes waren gesitueerd. Hierdoor
ontstond een symmetrische ordening rond een binnenplaats die doet denken aan die van prestigieuze villa's
en buitenhuizen. Ook voerde Perret het platte dak in de woningbouw in. 139 Een in de woning geïntegreerde
tuin is een idee van Perret dat Le Corbusier bijvoorbeeld overnam in zijn ontwerpen voor de Immeubles
Villas (1922) (2.17).
Het Immeuble Molitor is ingepast in de rij gebouwen die alle direct aan de straat zijn gebouwd (afb.
2.18). De gevel is vlak, bestaat vooral uit glas, staal en beton en springt iets terug op de begane grond. De
derde bouwlaag bevat een balkon over bijna de gehele breedte van het grondstuk. Het middelste deel van de
gevel kraagt op de vierde en vijfde bouwlaag en het balkon van de zesde bouwlaag uit in de richting van de
straat. De twee bovenste etages heeft Le Corbusier zoals gezegd voor zichzelf bestemd. Hier wijkt de gevel
iets terug en op de bovenste etage bevindt zich een uitkijkplatform dat uitzicht biedt over de stad. 140 Om de
hoogte te vergroten worden tongewelven gebruikt die beide verdiepingen beslaan. Opvallend zijn de
organische vormen in het interieur (afb. 2.19), die in schril contrast staan tot de strakke buitenkant. Zo zijn
de doorgangen tussen de verschillende ruimtes, zoals naar de badkamer, afgewerkt met ronde hoeken. Ook
sommige hoeken in de slaapkamer zijn rond.141 Deze afwisseling tussen geometrische vormen en organische
vormen paste Le Corbusier vaker toe. Ook maakte hij in zijn appartement gebruik van natuurlijke materialen,
zoals natuursteen als wandbekleding, en vondsten uit de natuur, zoals schelpen en fossielen die de
vormenrijkdom van de natuur weerspiegelen. Tegelijkertijd gebruikt hij ook veel staal en andere industriële
materialen.142
Hoewel dit ontwerp qua grootte niet is te vergelijken met de megalomane stadsontwerpen, komen er
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toch veel van Le Corbusiers utopische ideeën in terug. Toch lijkt het gebouw niet direct bedoeld te zijn om
maatschappelijke problemen als sociale ongelijkheid aan te pakken. Toch gebruikte Le Corbusier het
complex om te experimenteren met elementen uit zijn ontwerpsteden en om de bruikbaarheid ervan in de
praktijk aan te tonen. Zo waren er collectieve voorzieningen zoals in L'Unité d'Habitation en is de locatie
van Immeuble Molitor zorgvuldig gekozen omdat de kwaliteiten van de bodem goed aan zouden sluiten bij
het plan Ville Radieuse. Daarnaast komt ook de omgeving tegemoet aan de wensen van Le Corbusier.
Immeuble Molitor kijkt aan de ene kant uit op een sportcomplex zodat bewoners in de omgeving van hun
woning kunnen sporten, zoals hij dat in zijn stadsontwerpen ook nastreefde. Vanaf het dakterras is het
uitzicht op het Bois de Boulogne en het heuvelachtige landschap erachter zorgvuldig gecomponeerd. De
architect heeft in dit gebouw industriële materialen als glas, beton en staal gecombineerd met elementen uit
de natuur, zowel in het uitzicht als in de inrichting. De wanden aan de straatkant bestaan bijna volledig uit
glas maar de bewoners kunnen het invallende zonlicht, net als in l'Unité d'Habitation, controleren met
zonnewering.143
Le Cabanon
Een ander onderkomen dat Le Corbusier voor zichzelf ontwierp is een vakantiehuisje: Le Cabanon (1951)
(afb. 2.20 en 2.21), aan de Côte d'Azur in Roquebrune-Cap-Martin. Deze “hut”, die als cadeau bedoeld was
voor zijn vrouw, is gebouwd op grond die dat Le Corbusier kocht van de eigenaar van het er direct
naastgelegen restaurant L'étoile de Mer. De hal verschafte toegang tot het restaurant, waardoor de noodzaak
voor een eigen keuken ontbrak.144 De afmetingen van het huisje zijn gebaseerd op de module, een door Le
Corbusier bedachte ideale standaardafmeting gebaseerd op de lichaamslengte van een man die zijn arm
omhoog uitstrekt.145 Het huisje van 2.26 x 2.26 x 3.66 meter bestaat uit een enkele ruimte en is uiterst
doordacht om er alle benodigde functies in onder te brengen. Langs de wanden zijn twee bedden, een toilet,
een bureau, enkele kasten, een wastafel en een tafel met twee krukjes geplaatst. Het heeft weinig ramen: een
smal verticaal raam en twee vierkante ramen (70 x 70 cm). Alle ramen hebben spiegelende luiken, zodat
zowel licht als het uitzicht op zee de ruimte in komt. 146 Het uitzicht vanuit het huisje op het landschap is door
de ramen en spiegelende luiken precies gecomponeerd en afgemeten. De buitenkant is geheel opgetrokken
uit rustiek aandoende, onafgewerkte boomstammen, een idee dat pas ontstond nadat het huisje kant-en-klaar
op zijn plaats gezet was. Daardoor heeft het het uiterlijk van een enigszins geïmproviseerde blokhut, in
tegenstelling tot het tot in detail uitgewerkte interieur. Het dient tevens als prototype voor in serie te
produceren vakantiehuisjes.147
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Le Cabanon lijkt niet aan grote maatschappelijke utopische dromen tegemoet te komen zoals de
stadsontwerpen van Le Corbusiers. Toch is in het huisje tegemoet gekomen aan de meest elementaire
waarden die Le Corbusier voor al zijn gebouwen in gedachten had. In Le Cabanon is de woning gereduceerd
tot de meest rudimentaire vorm, een schuilplaats in de wilde natuur. Het komt aardig in de buurt van de
ideale voorstelling die Le Corbusier had van de primitieve hut. 148 Het omringende landschap is de
gecultiveerde wildernis van de Côte d'Azur, met cactussen en de zee binnen handbereik. Dit landschap is het
perfecte decor voor Le Cabanon, hoewel de contrasterende werking hier niet zo duidelijk is als tussen de
Villa Savoye en de zorgvuldig gecomponeerde wildernis eromheen. Bij de Villa Savoye diende de wildernis
als onzichtbare achtergrond, waardoor het strakke, witte gebouw goed uitkomt. Visueel is het ook boven de
groene massa verheven. Het wordt bijna letterlijk op een voetstuk geplaatst. Hoewel de wildernis hier wel
degelijk is “ontworpen”, komt de natuur zonder tussenkomst van de architect bij de beschouwer binnen. 149
Net als in andere projecten benadrukte Le Corbusier met Le Cabanon de relatie en tevens het onderscheid
tussen de gecultiveerde mens en de wilde natuur, een onderscheid dat per definitie inherent is aan
architectuur. Le Cabanon, dat in serie geproduceerd zou moeten gaan worden, was de kleinst mogelijke
gestandaardiseerde eenheid waarin alle functies van het wonen waren samengebald. Het voorzag precies in
Le Corbusiers eigen behoeften. In deze omgeving bracht hij de laatste jaren van zijn leven door en stierf er
aan een hartaanval.

2.5 Conclusie
Hoe komt het dat er zo'n grote discrepantie bestaat tussen de goede bedoelingen van sommige architecten en
de realiteit? Volgens Blake door het gebrek aan praktijkervaring. Architecten kennen alleen de tekentafel. In
de realiteit functioneren ze niet. Ze hebben geen ervaring met de werkelijke materialen die voor de
constructie gebruikt worden en missen daardoor de praktische kennis om doelgericht te werk te kunnen
gaan.150 De Moderne beweging met Le Corbusier voorop, werd gestuurd door een ijzersterk geloof in een
maakbare wereld. Met staal en beton zou een nieuwe wereld herrijzen waarin universele, industriële
principes zouden gelden.151
Le Corbusier zag het meeste heil in een totaalconcept. De bezem door de Middeleeuwse straten van
de oude Europese steden was niet genoeg. De hele stad moest tegen de vlakte om plaats te maken voor een
nieuwe infrastructuur en samenstelling van woningen. Helaas was geen enkele politicus bereid om zijn
plannen uit te voeren. Dat weerhield Le Corbusier er niet van te zoeken naar het ideale woonhuis. Al vroeg in
zijn carrière experimenteerde de architect met woningen waarbij een van de ruimtes meerdere bouwlagen
bestreek. In eerste instantie paste hij zijn ideeën toe in (particuliere) opdrachten voor woonhuizen, maar later
148
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ook in bijvoorbeeld de Unités. Ook het platte dak en het inpandige balkon zijn elementen die in de Unités
terugkomen. Deze complexen moesten functioneren als een dorp waarvan de bewoners een collectief
vormden met gemeenschappelijke voorzieningen. Tegelijkertijd was ieder appartement een wereld op zich
die ruimte bood ter ontplooiing van het individu. Ook interacteerden de gebouwen van Le Corbusier met hun
omgeving door het uitzicht, de lichtinval, of de omringende (aangelegde) natuur zorgvuldig te componeren.
Le Corbusier lijkt te zoeken naar een evenwicht tussen collectief en individueel, tussen droom en
realiteit, tussen natuur en civilisatie. Een voortdurende zoektocht naar een universeel ideaal, dat misschien
helemaal niet zo ideaal is, maar hooguit alleen voor hemzelf acceptabel. Superstudio is een Italiaans
architectuurcollectief dat met opgeblazen versies van stadsontwerpen de keerzijde van een dergelijke
allesomvattendheid laat zien, terwijl de Amerikaanse kunstenaar Andrea Zittel op experimentele wijze zoekt
naar een ideale leefomgeving voor zichzelf. In tegenstelling tot Le Corbusier probeert ze niet met
architectuur voor anderen de samenleving te verbeteren, maar wel zoekt ze naar oplossingen voor haar eigen
dagelijkse problemen. In de woestijn van California ontwikkelt ze haar eigen ideale, zelfvoorziende
woonomgeving, een laboratorium waar alle benodigdheden voor het dagelijks leven onder de loep worden
genomen en een kritische remake krijgen.
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Hoofdstuk 3 – Superstudio

3.1 Inleiding
In heel Europa brak met de jaren zestig een periode aan waarin op het gebied van politiek en maatschappij
grote veranderingen plaatsvonden. 1968 was het jaar waarin overal de studentenprotesten losbarstten, ook in
Italië. De toenemende aantallen studenten lieten hun onvrede horen over maatschappelijke problemen, maar
ook over de manier waarop het onderwijs was georganiseerd. In Florence verzetten de studenten van de
architectuuropleiding zich tegen de conservatieve lesmethoden en organiseerden zelf cursussen waarin
nieuwe visies op architectuur aan bod kwamen. Een belangrijke rol in het vernieuwen van het onderwijs was
weggelegd voor de docenten Leonardo Ricci en Leonardo Savioli. Zij benadrukten in hun lessen onder
andere het belang van expressie, historie en de beleving van ruimte benadrukt en stimuleerden het vrij
associëren en hypothetisch denken. Dit was van grote invloed op het werk van de studenten, ook na hun
afstuderen. Onderling vormden ze samenwerkingsverbanden waar de groep Superstudio er een van was.
Deze groep bestond uit een zestal jonge, rebelse architecten: Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di Francia,
Gianpiero Frassinelli, Alessandro Magris, Roberto Magris en Alessandro Poli. Met name Adolfo Natalini
hield zich bezig met het ontwikkelen van de theoretische grondslagen van de groep. Superstudio zocht naar
manieren om kunst, architectuur en theorie met elkaar te combineren en maakte voor de presentatie gebruik
van verschillende technieken die ook in de pop art bekend waren, zoals collage en fotomontage. In 1966
vond in Pistoia de eerste tentoonstelling van de groep plaats, die ze organizeerde in samenwerking met
Archizoom, een bevriend architectuurcollectief uit Florence.
De ontwerpen van Superstudio weerspiegelen ontwikkelingen uit de contemporaine maatschappij en
architectuur die tot karikaturale proporties zijn opgeblazen. De Dodici Città Ideali (twaalf ideale steden), die
in 1965 in het tijdschrift Casabella verschenen, laten doemscenario's zien waarin de wereld in de toekomst
mogelijk terecht zou komen, wanneer technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zich doorzetten.
In de twaalf stadsontwerpen zijn dromen van efficiëntie, rust of de vervulling van fysieke of materiële
wensen zodanig in vervulling gegaan dat het een nachtmerrie moet zijn om in te leven. Deze voorstellingen
moeten we dan ook niet zien als een visie of een plan voor de toekomst, maar veel meer als een karikaturale
voorstelling van een denkbeeldige toekomst waarin contemporaine tendensen zoals het Modernisme en het
kapitalisme tot het uiterste zijn doorgevoerd.
Het Modernisme in de architectuur, zoals onder andere Le Corbusier dat propageerde, vond met
name na de Tweede Wereldoorlog veel navolging. Maar er was ook kritiek. Veel mensen hekelden de
eenvormigheid en het ontbreken van aandacht voor individuele wensen. In de jaren zestig, toen het
Modernisme vrij dominant was geworden in de stedenbouw, ontstond er een aantal bewegingen die zich hier
juist van afkeerden. Onder andere de Internationale Situationisten en de Megastructuralisten hadden kritiek
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op het Modernisme, en leverden interessante oplossingen voor hedendaagse problemen. Hun ideeën waren
voorstellen voor een ander soort architectuur en stedenbouw, filosofische en ideologische
gedachtenexperimenten, die niet direct bedoeld waren om daadwerkelijk uit te voeren. Op een vergelijkbare
manier laat het ontwerp voor het Monumento Continuo (1969) een rigide doorgevoerd concept zien, waarin
Superstudio de vermeende nadelige gevolgen van het Modernisme uitwerkt. Dit gebouw, dat zich over de
hele wereld zou uitstrekken, zou een minimalistisch uiterlijk krijgen: een eenvoudige vorm opgebouwd uit
rechthoekige bouwvolumes bedekt met glas.
In dit hoofdstuk zal ik het werk van Superstudio plaatsen in de context waarin het ontstond.
Contemporaine ontwikkelingen in de politiek, maatschappij en architectuur baarden de leden van
Superstudio zorgen. Het lijkt erop dat hun kritische imaginaire voorstellingen dienden om te waarschuwen
voor de schadelijke gevolgen van deze ontwikkelingen. Waar richtte de kritiek van Superstudio zich op, en
op welke manier droeg de groep deze kritiek uit? Het lijkt erop dat de ontwerpen voor Dodici Città Ideali en
Monumento Continuo eerder een dystopisch dan een utopisch beeld tonen; een doemscenario dat optreedt als
contemporaine trends in de architectuur tot in het absurde worden doorgevoerd. Toch leverde Superstudio
niet alleen kritiek, maar ontwikkelde ook ideeën over een nieuwe rol voor de architectuur. De architectuur
moest dichter bij het leven komen te staan.

3.2 Tijd en Plaats – Context
Welke invloeden zijn aan te wijzen voor de manier waarop Superstudio zich manifesteerde in zowel
theoretisch opzicht als in concrete ontwerpen? Het Modernisme domineerde na de Tweede Wereldoorlog de
wederopbouw van de Europese steden. De Internationale Situationisten en Megastructuralisten zetten zich
tegen deze ontwikkeling in de architectuur af. Op welke manier beïnvloedden deze bewegingen het werk van
Superstudio? De jaren zestig waren het decennium van studentenprotesten die in heel Europa en ook in Italië
plaatsvonden. In welk opzicht hield het werk van Superstudio verband met de onvrede over maatschappelijke
ontwikkelingen die speelden in met name Florence, maar ook in de rest van Europa? Ook het
architectuuronderwijs aan de Florentijnse universiteit was in de jaren zestig toe aan drastische veranderingen.
Op welke manier was de opleiding, en de veranderingen die deze doormaakte van invloed op het werk van
Superstudio?
Kritiek op het Modernisme: Internationale Situationisten, Megastructuralisten en Archigram
Zoals in het hoofdstuk over Le Corbusier aan de orde is gekomen, werden voor de Tweede Wereldoorlog de
fundamenten van het Modernisme al gelegd. Na de oorlog was er een grote behoefte aan nieuwe woningen
die veelal werden gebouwd volgens modernistische principes. Hoewel ze het prettig vonden een nieuwe
woning zonder mankementen te kunnen betrekken, uitten vele bewoners hun kritiek op de eenvormigheid en
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de beperkte mogelijkheden om individuele wensen te integreren. Er waren verschillende bewegingen die een
alternatief boden voor het Modernisme, zoals onder andere de Internationale Situationisten, de
Megastructuralisten en de Britse groep Archigram. De Internationale Situationisten streefden
maatschappelijke doelen na die waren ingegeven door socialistische motieven, waarin de architectuur zou
fungeren als een belangrijke katalysator in dit proces. De Megastructuralisten maakten veelal gebruik van
Modernistische uitgangspunten, maar boden het individu meer ruimte voor eigen inbreng. De structuur, het
skelet van de stad stond in meer of mindere mate vast, maar de gebruiker gaf de modules waaruit de stad was
opgebouwd zelf vorm. Archigram maakte ook gebruik van een “harde” structuur en een “zachte”, flexibele,
modulaire inrichting.152
L'Internationale Situationniste was een beweging die bestond uit groeperingen uit verschillende
landen. Het zwaartepunt van deze beweging lag vooral in Frankrijk, maar de oprichting vond in 1957 plaats
op een congres in Italië. Een van de grondleggers was de Fransman Guy Ernest Debord, een denker met een
Marxistische achtergrond en lid van de Internationale Lettriste. Hij verdiepte zich in de relatie tussen
stedelijkheid en menselijk gedrag. Guy Debord betoogde in La Société du Spectacle (1967) dat de stad zou
lijden onder homogeniteit en eenvormigheid. Door het indelen van de stad in verschillende zones, zoals Le
Corbusier in zijn Ville Contemporaine pour trois millions d’habitants (1922), Plan Voisin (1925) en Ville
Radieuse (1930) van plan was, zou het individu van de stad vervreemden. 153 De beweging van de
Internationale Situationisten streefde politieke doelen na, zoals een rechtvaardigere samenleving, waarbij een
voortrekkersrol voor de architectuur was weggelegd. In plaats van het motto “Form follows function”, dat
binnen het Modernisme als leidraad gold, gebruikten de Internationale Situationisten het omgekeerde
principe “Function follows form”. De architectuur zou dus een actieve taak hebben in het bereiken van de
gewenste maatschappelijke veranderingen. 154
Constant Nieuwenhuijs was een korte periode een belangrijk lid van de Internationale Situationisten.
Zijn bekendste project van visionaire architectuur, New Babylon (1969) (afb. 3.1), ontwikkelde hij echter pas
na zijn uittreden uit het Situationisme.155 Constant maakte een onderscheid tussen enerzijds de homo faber,
de mens uit het industriële tijdperk en anderzijds de homo ludens, de nieuwe mens uit het post-industriële
tijdperk.156 In zijn visionaire ontwerpen maakte technologie al het werk overbodig, waardoor de mens,
bevrijd van arbeid, de beschikking kreeg over een oneindige hoeveelheid vrije tijd. 157 Het concept van de
homo ludens, de spelende mens, was afkomstig van de Nederlandse historicus Johan Huizinga. Volgens
Constant zou de omgeving van de homo ludens voortdurend in beweging zijn. Doordat iedere generatie zich
tegen de voorgaande generatie zou keren zou de samenleving in een permanente staat van revolutie verkeren.
De telkens veranderende situaties zouden bij de homo ludens creativiteit uitlokken. 158 Toch zat de
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voorstelling van Constant vol met tegenstrijdigheden. Volgens Heynen was er in de perfect functionerende
samenleving alleen volledige harmonie mogelijk als iedereen zich aanpaste, desnoods onder dwang.
Bovendien waren waarden als flexibiliteit en dynamiek, die Constant als basisvoorwaarden voor zijn New
Babylon schetste, in tegenspraak met het streven naar rust, vrede en harmonie. 159
De Megastructuralisten verzetten zich tegen het Modernisme, maar hielden tegelijkertijd vast aan
enkele elementen ervan. Zij ontwierpen enorme stedelijke structuren die minstens zo'n rigide verschijning
hadden als het Modernisme, maar dan met een grotere vrijheid en meer flexibiliteit voor de bewoners. Zij
benadrukten het voortdurende conflict tussen het algemeen belang en het belang van het individu en zochten
naar een manier om beiden te vertegenwoordigen. Ook de stadsontwerpen van Le Corbusier hadden
kenmerken van megastructuren. Het waren enorme stedelijke ontwerpen die bestonden uit modules die tot
een groot geheel waren samengeschakeld, terwijl de bewoners binnen hun eigen module enige vrijheid
hadden om te doen wat ze wilden.160
Meer flexibiliteit was er in bijvoorbeeld de Spatial City (1960) (afb. 3.2) van Yona Friedman.
Friedman experimenteerde in dit ontwerp met de ruimtelijke indeling van de stad zelf. Hij koos voor een
webachtige structuur en voor bouwen op verschillende niveaus. Hoewel het “skelet”, een driedimensionaal
raster, van Spatial City vaststond was er binnen dit kader een grote flexibiliteit en mobiliteit mogelijk voor
het individu. Friedman vond het belangrijk dat het individu de mogelijkheid had om de door de architect
ontworpen steden te verbeteren. Volgens hem luisterden veel architecten niet goed naar de wensen van de
gebruiker of hielden ze een gemiddelde gebruiker in gedachten tijdens het ontwerpen: een gebruiker die in
werkelijkheid niet bestond.161 De architect moest zijn invloed volgens Friedman beperken tot een absoluut
minimum en zich hooguit bekommeren om de technische aspecten van het bouwen. De architect voorzag in
de vaste onderdelen die het algemeen belang van de stad dienden, zoals de infrastructuur. De onderdelen
waarmee de gebruiker direct in contact kwam waren mobiel, flexibel en zelf door de gebruiker vorm te
geven.162
Het Britse architectuurcollectief Archigram hield zich gedurende de jaren zestig bezig met door
sciencefiction, pop art, moderne technologieën geïnspireerde stadsontwerpen. Peter Cook had in zijn ontwerp
voor Plug-in City (1964) (afb. 3.3), net als in sommige megastructuren, gebruik gemaakt van een frame
waarin de infrastructuur, riolering en andere algemene voorzieningen waren opgenomen. In het frame
geïntegreerde hijskranen schoven de verschillende eenheden op hun plaats, zodat mensen de plek waar ze
wilden wonen zelf konden uitkiezen.163 Doordat de stad een enorm gebouw was dat bestond uit modules,
waren de uitbreidingsmogelijkheden eindeloos. Het flexibele karakter van een dergelijke stad nodigde een
nomadische leefstijl uit.164 Nog sterker was dit het geval in de ontwerpen Walking City (1964) van Ron
Herron, een stad die zichzelf kon verplaatsen, en in de Cushicle (1966) (afb. 3.4) van Michael Webb. De
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Cushicle was een opblaasbare, draagbare “woning”, waarin zich alle benodigheden bevonden om prettig te
wonen zoals water, televisie, verwarming en verlichting. 165
Studentenprotesten
In de jaren zestig ontstond in de Westerse wereld veel verzet tegen de gevestigde orde. Op verschillende
plaatsen ontstonden gemeenschappen die alternatieve manieren van leven onderzochten. In de Verenigde
Staten trokken zogenaamde “rural hippies” naar afgelegen gebieden in bijvoorbeeld California en New
Mexico en stichtten daar communes zoals Drop City (1965) in Colorado.166 Een bekende experimentele
gemeenschap in Europa was Christiana in Kopenhagen (1971). 167 In de jaren zestig was er in Europa een
grote toename van het aantal studenten, in Italië verdubbelde hun aantal zelfs. Ze lieten ook meer van zich
horen. Veel studenten sloten zich aan bij veelal linkse politieke bewegingen. In 1968 bereikten de
studentenprotesten in verschillende Europese landen een hoogtepunt. 168 In Italië vormde de dood van de
architectuurstudent Paolo Rossi in 1966 een belangrijk omslagpunt. De radicaal linkse student kwam in
Rome om het leven door verwondingen die hij opliep tijdens rellen met fascistische studenten. Rellen en
bezettingen van verschillende universiteiten domineerden in de jaren na zijn dood de studentenprotesten. 169
De meeste leden van Superstudio waren, net als de leden van het bevriende architectuurcollectief Archizoom,
aangesloten bij linkse protestbewegingen. Cristiano Toraldo di Francia nam bijvoorbeeld deel aan de
bezetting van de architectuurfaculteit van de universiteit van Florence. 170
Architectuuronderwijs: ommekeer in Florence
De ideeën van de Megastructuralisten, de Internationale Situationisten en Archigram, die alle conventies van
architectuur overboord gooiden, waren voor Superstudio een inspiratiebron. De radicale houding van de
leden van Superstudio sloot aan bij internationale tendensen in de jaren zestig en bij contemporaine
tendensen op architectonisch gebied.171 Het tijdschrift van Archigram dat in 1965 verscheen, verkocht in
Florence dan ook zeer goed en genoot bekendheid onder de rebelse Florentijnse architectuurstudenten van
Superstudio die zelf op zoek waren naar manieren om de architectuur te vernieuwen. 172
Net als in veel andere Europese landen was er in Italië na de Tweede Wereldoorlog een grote vraag
naar nieuwe woningen. De noodzaak om snel zo veel mogelijk te bouwen zorgde ervoor dat veiligheid en
esthetiek op een tweede plaats kwamen. De gevolgen hiervan waren rampzalig. Van bouwregulatie en het
toepassen van veiligheidsvoorschriften was nauwelijks sprake waardoor de kwaliteit van de naoorlogse bouw
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ronduit slecht was en soms zelfs gevaarlijk. Stadsvernieuwingen gebeurden niet planmatig zodat de
uitbreidingen van steden woekerden in het wilde weg doordat de. 173 Bovendien hadden de investeerders geen
interesse in het aanleggen van voorzieningen voor het algemeen belang zoals parken. 174
De architectuuropleidingen in Italië hadden na de Tweede Wereldoorlog allemaal een ander karakter.
Als oudste architectuuropleiding in Italië nam de opleiding in Rome een dominante plaats in. In Milaan
onderhield contacten met vernieuwende internationale organisaties zoals het CIAM (Congrès Internationaux
d'Architecture Moderne).175 De meest conservatieve personen domineerden daarentegen de opleiding in
Florence, wat ook bepalend was invulling van de wederopbouw van de stad. Zo schreef de gemeente een
wedstrijd uit voor de vernieuwing van het historische centrum. In het winnende plan van Gustavo Giovanni
was onder andere een vernieuwing van de infrastructuur voorgenomen, maar dit plan voerde de gemeente
niet uit.176 Vernieuwende architecten zoals Giovanni Michelucci, Adalberto Libera, Ludovico Quaroni en
Leonardo Benevolo waren vanwege het ongunstige intellectuele klimaat in Florence naar andere
universiteiten uitgeweken.177 Het karakter van de architectuuropleiding was volgens de studenten niet
vernieuwend genoeg. Tot onvrede van de studenten stelde de conservatieve professor Nello Baroni het
gebruik van zuilen in de afstudeerprojecten verplicht. Daarnaast moesten de studenten dure houten maquettes
gebruiken om hun ontwerpen te presenteren.178 Baroni was, naast onder andere Michelucci, een van de
ontwerpers van het treinstation Santa Maria Novella (1935) in Florence. Dit gebouw verwees door het
gebruik van bepaalde steen- en marmersoorten naar de nabijgelegen kerk Santa Maria Novella.179
Omdat er volgens de studenten te weinig ruimte voor vernieuwing was, begonnen ze zelf
werkgroepen en cursussen te organiseren.180 Er waren enkele docenten in Florence gebleven die de studenten
in hun acties steunden: Leonardo Ricci en Leonardo Savioli. 181 Deze docenten bliezen het onderwijs aan de
Florentijnse architectuurfaculteit nieuw leven in door het principe van “form follows function” af te wijzen.
Bouwvolumes hoefden dus niets te maken te hebben met de functie van het gebouw. Verder speelde het
experiment een belangrijke rol in het ontwerpproces. De spontaniteit zou de creativiteit aanwakkeren. 182 In de
cursus “Plastica ornamentale”, van Leonardo Savioli stond het ervaren van ruimte centraal. Het klaslokaal
ontdeed hij van alle decoratieve ornamenten om het effect van de ruimte beter te kunnen ervaren. De ruimte
was niet langer slechts een geometrisch gegeven, ook het psychologisch effect ervan waren belangrijk. 183 Een
aantal van de studenten die later Superstudio zouden vormen; Natalini, Toraldo di Francia, Poli en Frassinelli
volgden de cursussen van Savioli, maar zaten niet bij elkaar in de klas. 184
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Ricci en Savioli waren zelf zowel op het gebied van architectuur als van kunst actief en hun
cursussen hadden betrekking op de internationale ontwikkelingen op dit vlak. De studenten onderzochten de
manier waarop de disciplines kunst en architectuur zich tot elkaar verhielden. Ricci onganiseerde
studiereizen naar Londen en New York, waardoor de studenten, waaronder Natalini en Toraldo di Francia,
bekend raakten met kunstsstromingen zoals het expressionisme en pop art. 185
Cristiano Toraldo di Francia schreef dat Superstudio er in eerste instantie op uit was om het
onderwijs te vernieuwen. Hij verwees naar de herkomst van het woord educatie, dat is afgeleid van de
Latijnse woorden ex (uit, omhoog) en ducere (leiden). Het onderwijs zou er op moeten zijn gericht om de
geest te bevrijden.186 De leden van Superstudio waren vanaf 1966 zelf betrokken bij het
architectuuronderwijs in Florence, eerst als assistenten en later ook als docenten. Tijdens hun cursussen
bestudeerden ze zowel historische als contemporaine theorieën over architectuur die uit verschillende
vakgebieden afkomstig waren: filosofie, sociologie, psychologie en literatuur. Door middel van zogenaamde
“theoretisch-experimentele projecten” onderzochten de studenten de gevolgen van de theorieën. Zonder zich
te hoeven verdiepen in de haalbaarheid ervan konden de leden van Superstudio hun gefantaseerde werelden
onderzoeken. Tegelijkertijd inspireerden deze denkoefeningen tot het ontwerpen van gebouwen en
voorwerpen die wel degelijk konden worden uitgevoerd. 187 Leonardo Savioli gaf in het jaar 1966-'67 de
cursus “Architettura degli interni e arredamenti” met als thema: de mens en zijn vrijetijdsbesteding. Centraal
stond de interactie tussen de hypothetische architectonische ruimte en de gebruiker, waarbij het zoeken naar
een definitieve oplossing niet het doel was. Natalini was destijds al afgestudeerd en assisteerde bij de cursus,
terwijl de latere leden van Superstudio, Alessandro Poli en Alessandro Magris, zich onder de studenten
bevonden. Ook latere leden van bevriende architectuurcollectieven zoals Archizoom, U.F.O., 9999 en
Zziggurat maakten deel uit van de cursisten. 188
Verschillende auteurs zoals Andrea Branzi van Archizoom, Gianni Pettena van Superstudio en
Emilio Ambasz schaarden de avant-gardistische groeperingen die in zowel Florence als Milaan en Turijn
opereerden op het snijvlak van architectuur, design en beeldende kunst en die zich daarnaast keerden tegen
maatschappelijke misstanden, onder de noemer Architettura Radicale. 189 Adolfo Natalini was als enige lid
van Superstudio niet betrokken bij acties van linkse protestbewegingen, maar richtte zich meer op het
ontwikkelen van de theoretische uitgangspunten van de groep. Zijn inspiratie hiervoor was onder andere
afkomstig van Marx, Engels, Horkheimer, Marcuse, Adorno en Lukács. 190 Zijn afstudeerscriptie vormde in
1966 de basis voor de theoretische grondslagen die Superstudio hanteerde. Hierin zette hij “de architectuur
van het monument” uiteen. De theorie onderbouwde Natalini met een maquette van zijn ontwerp voor het
Palazzo dell'Arte (afb. 3.5), waarin hij refereerde aan een historische vormentaal. Het palazzo is sinds de
Renaissance een bekend gebouwtype voor huizen van bestuurders en hun familie in Italië. De vorm van het
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Pallazo dell'Arte herinnerde tevens aan die van een zogenaamde ziggurat, een tempeltoren uit het oude
Mesopotamië. Kenmerkend voor dit type gebouw was de getrapte piramidevorm. De vele buizen en
leidingen die in het ontwerp waren opgenomen illustreerden daarnaast het belang dat Natalini hechtte aan het
gebruik van moderne technologie. Met het ontwerp voor een dergelijk monumentaal gebouw legde hij tevens
de fundamenten voor het latere ontwerp van het Monumento Continuo.191
Het tweede studiegebied van Superstudio was “de architectuur van het beeld”, waarin het grafische
uiterlijk van de ontwerpen centraal stond.192 Kenmerkend waren de heldere vormen en gladde oppervlakken
van ontwerpen voor voorwerpen, maar ook gebouwen, die bedekt waren met een eenvoudig rasterpatroon.
Door de kiezen voor een neutraal uiterlijk van wilde Superstudio zich afzetten tegen design en commercie.
Volgens Superstudio verschafte het stempel 'design' gebruiksvoorwerpen ten onrechte een verheven status
die de sociale posities van mensen benadrukt omdat niet iedereen de hogere prijs van zulke voorwerpen kan
betalen.193 Door meubels terug te brengen naar primaire vormen en die te bedekken met een eenvoudig
rasterpatroon keerde Superstudio zich af van de pretentieuze houding die de groep associeerde met design.
Het laatste studiegebied was dat van de “technomorfische architectuur” waarbij Superstudio
vernieuwende technieken zoals fotomontage, collage en film toepaste, waarbij ze zich lieten inspireren door
Dada en pop art. Een van de eerste kritische projecten, Journey into the Realm of Reason (1969) (afb. 3.6),
had bijvoorbeeld de vorm van een soort storyboard. 194 Daarnaast liet Superstudio zich in hun imaginaire
ontwerpen voor de twaalf steden inspireren door contemporaine technologische noviteiten.
Superarchitettura tentoonstelling, Pistoia 1966
De tentoonstelling Superarchitettura in de gallerie Jolly 2 (afb. 3.7) in Pistoia, een voorstad van Florence, die
plaatsvond in november 1966, markeerde het ontstaan van Superstudio. Deze tentoonstelling kwam tot stand
door de samenwerking tussen Superstudio-oprichter Adolfo Natalini en een aantal leden van Archizoom. De
leden van beide groepen kenden elkaar van de Florentijnse architectuuropleiding en werkten in telkens
wisselende samenstellingen met elkaar samen. Cristiano Toraldo di Francia was bij de tentoonstelling
betrokken als fotograaf en zou zich na de tentoonstelling aansluiten bij Superstudio. Een tweede
Superarchitettura tentoonstelling vond in maart 1967 plaats in Modena (afb. 3.8.). Superstudio was inmiddels
uitgebreid met Roberto Magris, Gian Pierro Frassinelli en Alessandro Magris. Tussen 1970 en 1972 was
Alessandro Poli ook deel van de groep.195
Over wat er op de beide tentoonstellingen te zien was, is niet veel bekend. De installaties die op de
schaarse foto's zijn afgebeeld, waren trechtervormige ruimtes, waarvan de wanden naar elkaar toelopen zodat
de perspectivische werking van de ruimte wordt versterkt. Ze waren gevuld met felgekleurde, speelse
meubels die met hun golvende vormen en contrasterende kleuren verwijzen naar pop art en strips. De
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tentoonstelling liet zien hoe zeer de radicale architecten op zoek waren naar een vernieuwende beeldtaal.
Doordat een overstroming Florence op 4 november 1966 trof, werd de Superarchitettura
tentoonstelling uitgesteld. Hoewel de overstroming niet de aanleiding vormde, sloot deze wel goed aan bij de
uitgangspunten van de tentoonstelling. De gebeurtenis weerspiegelde de catharsis die Superstudio nastreefde,
een leeg blad dat er voor moest zorgen dat er ruimte kwam voor radicale vernieuwing. De overstroming was
een zondvloed die al het oude wegspoelde en ruimte maakte voor iets nieuws. Gebouwen waren bedekt met
een laag modder waar de overblijfselen uit moesten zien te worden gered. Dit leidde tot de noodzaak
daadwerkelijk wat te veranderen aan de manier waarop de stad was ingericht. Verschillende mensen gingen
met elkaar samenwerken en dachten na over manieren om de stad weer op te knappen. In het conservatieve
klimaat van de stad Florence kwam op bouwkundig gebied daadwerkelijk wat vernieuwing op gang: jonge
architecten, kunstenaars en intellectuelen kregen eindelijk de kans om hun ideeën in de praktijk te brengen.
Bij de leden van Superstudio wakkerde de overstroming een anti-historische houding aan. Heel bekend is een
gemonteerde foto (Rescue of Historic Centres, 1970, afb. 3.9) waarop de dom van Florence te zien is in het
enorme meer waarin de Arnovallei is veranderd door de overstroming. 196

3.3 Kritische ontwerpen: Le Dodici Città Ideali en Monumento Continuo
Het werk van Superstudio stond in het teken van protest. De leden van de groep waren actief in actiegroepen
die zich inzetten voor maatschappelijke thema's zoals sociale ongelijkheid. De politiek zou de mogelijkheid
hebben deze problemen op te lossen, maar in het proces naar de realisatie van een betere wereld zou ook
voor de architectuur een rol zijn weggelegd. In de fantasievolle ontwerpen voor Le Dodici Città Ideali en het
Monumento Continuo onderzochten de architecten de gevolgen van contemporaine ontwikkelingen op
politiek, maatschappelijk en architectonisch gebied en leverden hierop kritiek. Waar richtte de kritiek van
Superstudio zich op, en op welke manier droeg de groep deze kritiek uit? De lessen van Leonardo Ricci
nodigden de jonge architecten uit om zich in hun ontwerpen te laten inspireren door hun eigen fantasie.
Improvisatie, experimenteren, zelfexpressie en spontaniteit vormden de basis van de werkwijze van
Superstudio. De fictieve steden van Dodici Città Ideali en het wereldwijd uitgestrekte monument
Monumento Continuo kwamen op deze manier tot stand. In welk opzicht waren de ideeën van Superstudio
utopisch?
Le Dodici Città Ideali
Le Dodico Città Ideali was een verzameling ontwerpsteden waarin nastrevenswaardige principes verwerkt
waren. Superstudio voerde waarden zoals gelijkheid, schoonheid en efficiëntie, die op zichzelf
nastrevenswaardig waren, zo radicaal door dat een niet bepaald ideale voorstelling ontstond. Eerder waren
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deze fantasiebeelden bedoeld als een kritische reflectie op eigentijdse ontwikkelingen. 197 Net als als andere
avant-garde groeperingen schetste Superstudio een doemscenario van een wereld die politiek en economisch
een doorgedraaide versie was van het liberale kapitalisme. De voorstellingen van Superstudio's Dodici Città
Ideali waren geen realistische of wenselijke toekomstvisies, maar boden een kritische kijk op het heden en
namen op een spottende wijze de hedendaagse samenleving onder de loep. Superstudio presenteerde de
twaalf ontwerpen in 1971 voor het eerst in het tijdschrift Architectural Design en in 1972 in het Italiaanse
architectuurtijdschrift Casabella. De leden van Superstudio stelden zich voor dat zich na een lange periode
van oorlog, verdriet en wanhoop een langverwachte vervulling van ieders wensen aandiende. In elk van de
twaalf ontwerpen stonden aspecten van de moderne stedenbouw centraal, zoals zonering, industrialisatie, het
gebruik van standaard bouwmaterialen, mechanisatie van het bouwproces, uniformiteit en consumptie. 198
De eerste stad is de Stad van 2000 ton (afb. 3.10), die bestaat uit één uitgestrekt bouwvolume, dat uit
de verte gezien lijkt op een netvormig raster van vierkanten van vier bij vier kilometer. Het dunne,
plaatvormige gebouw bestaat uit kleine kamers, waarin telkens één individu woont. Op de wanden is de
ideale omgeving geprojecteerd. Het individu leeft in volle tevredenheid, maar wanneer hij op het idee komt
aan het systeem te twijfelen, daalt een 2000 ton wegend plafond op hem neer, waarna in zijn cel nieuw leven
ontstaat.199
De naam van de tweede stad, Coclea Temporale (afb. 3.11), duidt enerzijds op het woord slak en
anderzijds op de schroef van Archimedes.200 Deze stad, die een diameter heeft van 4,5 kilometer, is een
eindeloze spiraal die nooit boven het grondniveau uitkomt. Per jaar draait de schroef eenmaal rond en boort
zichzelf daarbij dieper de grond in. De uitgeboorde grond en rotsen komen via een cilinder in het midden van
de schroef omhoog naar de oppervlakte, waar een automatisch bouwstysteem het gebruikt om de stad aan de
bovenzijde aan te vullen. Baby's leven vanaf hun geboorte in een afgesloten cel in de bovenste laag, waar ze
de eerste vier jaar doorbrengen. Hun verzorging gebeurt automatisch en ook vergaren ze in deze periode
vanzelf alle kennis over de stad die ze nodig hebben. Naarmate hun leeftijd vordert boren ze zich met stad
en al steeds dieper de grond in, om op hoge leeftijd in het binnenste van de aarde te belanden. Hier komt de
levenscyclus ten einde en verbrokkelt zowel de woning als de bewoner. De bewoners hebben geen kleding of
bezit en de wanden van hun cellen bestaan uit een doorzichtig, zacht materiaal zonder gordijnen of sloten.
Een automatisch systeem zorgt voor de temperatuur, luchtvochtigheid en de hoeveelheid licht. De bewoners
kunnen de stad niet verlaten maar via een circulaire weg kunnen ze zich vrij naar alle lagen van de spiraal
verplaatsen. Ze kunnen naar boven lopen naar het gedeelte waar de kinderen leefden, zelfs naar de bovenste
vier windingen van de spiraal, waar de straten verlaten zijn, maar ook naar het binnenste van de aarde naar
het vervallende deel van de stad en haar bejaarde inwoners. 201
De derde stad is het New York van breinen (afb. 3.12). In deze nachtmerrie-achtige voorstelling van
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een volledig uitgestorven New York bevindt zich op de plaats van Central Park een kubus met een lengte,
breedte en hoogte van 180 feet (54,86 meter). Nadat alle inwoners van de stad zijn gestorven door een giftige
explosie is deze kubus gebouwd. De buitenzijde is bekleed met 10 x 10 inch (25 cm) tegels van kwarts, met
in het midden een lens die het invallende zonlicht condenseert op een lichtgevoelige laag en zo de inhoud
van de kubus van de benodigde energie voorziet. De grote kubus is opgebouwd uit kleinere kubussen van
een permeabel materiaal die elk een brein bevatten, drijvend in een vloeistof met voedingsstoffen. De
breinen staan met elkaar in verbinding zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Een apparaat in het
midden van de kubus houdt constant de samenstelling van de vloeistof in de gaten en zorgt er zo voor dat de
breinen niet sterven. Tot in eeuwigheid blijven ze nadenken, worden ze misschien gek, maar vergaren ze
wellicht ook oneindige wijsheid waar echter niemand iets aan heeft omdat communiceren met de
buitenwereld onmogelijk is.202 Deze stad is zeker geen aantrekkelijk visioen maar komt wel tegemoet aan het
het verlangen van veel mensen om niets anders te hoeven doen dan in alle rust te kunnen mediteren en
nadenken.
De vierde stad, Ruimteschip Stad (afb. 3.13) is een rood wiel met een diameter van 50 meter, dat
door het heelal zweeft op weg naar een Nieuw Land: een ideale wereld. Omdat de afstand tot deze nieuwe
wereld zo groot is en de reis er naartoe zo lang duurt, gaan er vele generaties overheen voordat de
bemanningsleden deze wereld bereiken. Het wiel bestaat uit 80 eenheden van twee cabines, waarin telkens
een mannelijk en een vrouwelijk bemanningslid leven. De computer in de centrale nucleus stuurt alle
processen aan en voedt de permanent slapende bemanningsleden. Tegelijkertijd genereert de computer voor
iedere sekse een complementaire droom die een mensenleven lang duurt. Elk bemanningslid leeft tachtig
jaar, net zo lang als een omwenteling van het wiel. De buitenwand waarbinnen het wiel met de cabines
roteert, heeft op één plaats een opening waardoor ieder jaar een oud geworden paar uit het ruimteschip valt
en sterft. In de twee cabines er recht tegenover dromen de bemanningsleden op dat moment seksuele
activiteit en bevruchten op deze manier twee eicellen. De computer regelt dat de nieuwe embryo's geen
fouten bevatten en plaatst ze in de vrijgekomen cabines. Daar verblijven de nieuwe mensen negen maanden
in een “mechanische baarmoeder”, en verkeren vervolgens tachtig jaar in een gelukkige droomtoestand,
planten zichzelf voort als de tijd rijp is. Vervolgens stoot het ruimteschip ze na tachtig jaar uit en sterven ze.
Deze cyclus herhaalt zich tot het schip zijn paradijselijke bestemming bereikt op vele lichtjaren afstand. 203 In
dit voorbeeld is de ideale toestand zo ver weg dat er meerdere generaties nodig zijn om deze te bereiken. Het
offer dat de mensen ervoor moeten brengen is dus heel groot.
De vijfde stad is de Stad van de Hemisferen (afb. 3.14). In een heuvelachtig landschap bevindt zich
een glad, spiegelend oppervlak dat bestaat uit de bovenkanten van ruim tien miljoen kristallen sarcofagen.
Een apparaat zuivert het bloed van de persoon in iedere sarcofaag en voorziet het van hormonen waardoor de
persoon nooit veroudert of sterft. Boven het landschap zweven halve metalen bollen met een doorsnede van
zo'n dertig centimeter die kunnen horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Hun eigenaren in de sarcofagen
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kunnen ze door middel van telekinese naar iedere denkbare plaats op aarde sturen. De waargenomen
sensaties kunnen de hemisferen aan het bijbehorende individu overbrengen via elektroden door zich boven
de sarcofaag te plaatsen. Soms vormen de hemisferen koppels die in een staat van “sublieme liefde”
verkeren. Zich voortplanten kunnen ze niet, maar dit is ook niet nodig omdat niemand kan sterven. 204 De
bewoners hebben een bestaan waarin ze in een toestand verkeren tussen leven en dood. Daar staat tegenover
dat ze, net als in het New York van de breinen, tot in eeuwigheid kunnen dromen en mediteren.
De zesde stad is Barnum Jr.'s Magnificent and Fabulous City (afb. 3.15). In een enorme ronde
circustent van rood en blauw gestreept doek bevindt zich een stad met een doorsnede van 3,5 kilometer op
een schaal van een op vijf, die precies lijkt op een gewone stad. Zo is er van alle bekende monumenten ter
wereld een replica aanwezig. De bezoeker krijgt aan de kassa een ponskaart met daarop al zijn gegevens. 205
De toegangsprijs bedraagt 50 cent per minuut en de borg voor mogelijke schade 1 dollar per minuut met een
minimum totaalbedrag van 900 dollar. De bezoeker kan tijdens zijn verblijf in de stad kiezen wie hij wil zijn,
bijvoorbeeld een beroemdheid of juist een onopvallend persoon. Met behulp van een speciaal ruimtepak kan
hij alle mogelijke bewegingen maken. Sensoren brengen de bewegingen over op een robotpop van het
gekozen karakter en registreren geur, smaak, gevoel, gehoor en zicht. Alleen pijn geeft het pak niet door aan
de bezoeker, tenzij deze dat graag zou willen. Het gekozen karakter heeft een zeer basale kennis: hij weet
welke auto van hem is en hij kan de weg vinden. Iedere bezoeker kan doen wat hij wil, maar moet de
aangerichte schade vergoeden. Wanneer hij dodelijk gewond raakt, kan hij zich niet meer bewegen, maar wel
maakt hij nog een mooie rit naar het ziekenhuis, om daarna in een eersteklas, gewatteerde kist te genieten
van zijn favoriete muziek.206 De bezoekers van dit attractiepark kunnen tegen betaling ervaren hoe het is om
alles te kunnen wat in het normale leven niet wenselijk of ethisch is. Daardoor kan de bezoeker ontsnappen
aan de realiteit.
De zevende stad is de Lopende bandstad (afb. 3.16). Deze stad met acht miljoen inwoners beweegt
zichzelf voort doordat de fabriek aan de voorzijde alsmaar doorbouwt. Tegelijkertijd verbrokkelt en vervalt
de stad aan de achterzijde automatisch. De uitdaging voor de bewoners is om telkens in het nieuwste huis
met nieuwe kleding en andere bezittingen, te wonen. Degenen met weinig ambitie staan onderaan in de
maatschappij en wonen in de krotten achteraan. De vier mijl brede fabriek aan de voorzijde verplaatst zich
per uur zo'n dertig centimeter. Hij maakt het terrein vlak en bouwt er vervolgens in een dambordpatroon
huizen en straten op van de materialen die hij onderweg tegenkomt en van de afgebroken delen van de
achterzijde van de stad. Het bouwen van een rij huizenblokken met dwarsstraten duurt 27 dagen en de
naastgelegen weg nog eens drie dagen. Geen andere stad is zo productief omdat de inwoners altijd hun best
doen om in het nieuwste deel te kunnen wonen.207 De lopende bandstad laat duidelijk een parodie zien op
onze eigen maatschappij, waarin ook voortdurend een streven naar het nieuwste en het beste een belangrijke
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drijfveer lijkt te zijn en waarin efficiëntie hoog in het vaandel staat.
De achtste stad, de Conische Terrassenstad (afb. 3.17), heeft de vorm van een 1200 meter hoge kegel
met op het laagste niveau een diameter van bijna vijf kilometer. De kegel, die is opgebouwd uit terrassen die
naar boven toe een steeds kleinere diameter hebben, is aan de bovenzijde afgesloten met een zilveren koepel.
De kamer van iedere inwoner heeft een raam dat uitziet op de holle, donkere en lege binnenkant van de
kegel. Een andere opening in de wand is aangesloten op een goot, waarin de bewoner elke pasgeborene
moeten plaatsen. Een geautomatiseerd systeem plaatst vervolgens een “co-ordinator” in zijn brein zodat hij
orders uit de bovengelegen lagen kan ontvangen. Het weigeren van orders is bijna onmogelijk en vereist een
zeer sterke wilskracht. De bewoners van de onderste laag bewerken het land rondom de kegel en produceren
het voedsel voor de rest van de bewoners. Over de enkele persoon die woont op de bovenste laag, in de
glazen koepel, is niets bekend, aangezien het voor de bewoners van andere lagen nooit gelukt was om hier
binnen te komen.208 De opbouw van de kegel en de daarmee samenhangende rangorde doet denken aan de
rangorde die in onze maatschappij bestaat waarbij de onderklasse het zwaarste werk verricht en een, naar
boven toe steeds selecter deel van de bevolking meer rijkdom en privileges geniet. Vanwege het
controlemechanisme in de piramide en de voortdurende surveillance is het ook in deze tijd nog altijd een
actueel thema. Daarnaast refereert dit model, met een sociale rangorde en een geheimzinnige, onbekende
leider aan het wereldbeeld dat religies voorspiegelen.
De negende stad, de Ville-machine habitee (afb. 3.18) is een machine, zo groot dat zelfs de inwoners
geen idee hebben van de omvang ervan. De stad bestaat volledig uit pijpleidingen, lopende banden en
machines. De stad beweegt de bewoners voortdurend voort door buizen en over transportbanden. De fabriek
voorziet de bewoners van alles wat ze nodig hebben, maar daar staat tegenover dat ze niet van de paden
mogen afwijken omdat de machinestad ze dan vernietigt. De stad is zelfvoorzienend en draait op energie van
de zon en het water. De bodem levert mineralen die de machinestad omzet in voedingsstoffen voor mensen,
planten en dieren. Dit gebeurt zo efficiënt dat de fabriek van het overschot kunstmest maakt. 209 Superstudio
laat met dit ontwero zien dat efficiëntie een prijs heeft en dat het alleen mogelijk is wanneer er sprake is van
een machinale, industriële uitvoering, die voorbij gaat aan de eigenheid van mensen.
De tiende stad is de stad van de orde (afb. 3.19), op het oog een normale stad, maar eigenlijk een
dictatuur waarin indoctrinatie een belangrijke rol speelt bij het manipuleren van de bewoners. Het bestuur is
al 45 jaar in handen van dezelfde burgemeester. Om tevredenheid onder de burgers te bereiken is hier het
doel de bewoners aan de stad aan te passen, in plaats van andersom. Iedereen die ongehoorzaam is aan het
systeem, kritiek uit of vernielingen aanricht, krijgt in het stadhuis een week lang een “behandeling”, een
soort heropvoeding, die ervoor moet zorgen dat de opstanndige burger zich conformeert aan het systeem. In
plaats van ingewanden hebben de mensen kleine plastic balletjes in hun lichaam die na ongelukken
tevoorschijn komen. Degenen die hiervan getuige zijn, moeten in het stadhuis “herstellen van de schok” en
krijgen een behandeling die dergelijke gebeurtenissen uit hun geheugen wist. 210
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In de elfde stad, de stad van schitterende huizen (afb. 3.20) draait het leven om competitie. Elke
familie heeft een stukje grond ter beschikking van zes vierkante meter voor de bouw van een huis, waarbij
geen restricties gelden voor de hoogte. De huizen zijn omgeven door tien meter brede wegen zodat een goed
zicht op de buitenzijde ervan mogelijk is. De inrichting is echter kaal. De enige voorwerpen die de bewoners
bezitten, zijn enkele kledingstukken. Ook is ieder huis uitgerust met twee kranen: een voor water en een voor
plasma, dat alle benodigde voedingsstoffen bevat. De bewoners decoreren de buitenkant van hun huizen naar
eigen inzicht, zodat een felle competitie om het mooiste en hoogste huis ontstaat. Iedereen werkt in een
fabriek voor constructiematerialen, ornamenten en kleding. Het loon bestaat uit coupons voor de aanschaf
van de producten uit de fabriek, zodat iedereen maar één enkel doel heeft: een zo mooi en hoog mogelijk
huis bouwen. Sommige huizen zijn wel 200 meter hoog en blijven met behulp van ballonnen in balans. 211
De twaalfde stad is de stad van het boek (3.21), waar iedere bewoner een boek om de nek draagt. Op
de linkerpagina's hiervan zijn de plaatselijke morele normen opgetekend, op de rechterpagina de
gedragscodes. De stad is opgebouwd uit gebouwen van tien kilometer lengte, dertig meter breed en tien
meter hoog, met daartussen straten van drie meter breed. Onder ieder gebouw loopt een donkere tunnel met
de lengte en breedte van het gebouw terwijl op de bovengelegen verdiepingen de woningen waren gelegen.
De woningen komen allemaal uit op de kilometerslange donkere tunnel in het midden van het gebouw. De
andere helft van het huis heeft een opening naar de straat. In de donkere tunnel kunnen de bewoners met
infraroodkijkers hier toch zien. Het boek met normen en gedragscodes is zo ontworpen dat de linkerpagina's
enkel in het donker te lezen zijn en de rechterpagina's enkel in daglicht. De morele normen, links, zijn
gebaseerd op het Christendom, de gedragsregels, rechts, op de in Westerse culturen gebruikelijke
gedragsregels die juist zijn ontdaan van moralistische, religieuze beperkingen. De bewoners van de twaalfde
stad staan dus voortdurend voor de keuze om in het donker of in het licht te leven. 212
In de stad van 2000 ton hebben de mensen alles wat ze nodig hebben, maar daarvoor moeten ze wel
hun vrije denken opgeven. In het New York van de breinen en in de stad van de hemisferen verkeren de
bewoners in een meditatieve rust en tevredenheid, die tot in de eeuwigheid duurt, maar hebben ze geen
lichaam. Barnum Jr.'s Magnificent City is een levensecht spel waar tegen betaling al het denkbare mogelijk
is. De bezoeker ruilt tijdelijk zijn echte leven met alle beperkingen in om al zijn verlangens uit te voeren. De
Lopende Bandstad en de Ville Machine-Habitee dicteren de bewoners als radertjes in een machine. De
technologie en mechanische efficiëntie overstemt hier de menselijke gevoelens en verlangens. Van een sterk
controlemechanisme is ook sprake in de Conische Terrassenstad en in de Stad van Orde.
Elk van de twaalf ideale steden laat een gefantaseerde voorstelling zien van een perfect
functionerend systeem waarin sprake is van ultieme efficiëntie, schoonheid, rust of tevredenheid. Een
perfectie die echter niet mogelijk is zonder het brengen van een offer. Het bereiken van het ideaal is alleen
mogelijk wanneer de bewoners zich conformeren aan de strenge wetten en regels van de stad. Op deze
manier leveren de voorstellingen kritiek op het najagen van verlangens in onze maatschappij en tonen zo aan
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dat het ten koste gaat van onze vrijheid, individualiteit, menselijkheid en zelfbeschikking. 213
Monumento Continuo
Met het ontwerp voor het Monumento Continuo (afb 3.22 t/m 3.24) leverde Superstudio ook kritiek, maar
dan op de architectonische verschijningsvormen van het Minimalisme. In de wederopbouw was het gebruik
van Minimalistische vormen in de stedenbouw toegenomen. De architecten van Superstudio hekelden het
gebrek van expressie in deze stijl door in het ontwerp voor het Monumento Continuo zelf gebruik te maken
deze vormentaal. Door het gebouw over alle continenten te laten uitstrekken, leverde Superstudio kritiek op
de manier waarop het Minimalisme de wereld koloniseerde. Daarnaast maakte het monument alle andere
monumenten overbodig. Deze gefantaseerde voorstelling liet zien waar het Modernisme toe kon leiden: een
massa glas en beton, verder dan het oog reikt. Het ogenschijnlijk neutrale gebouw zou een toonbeeld zijn van
de gewraakte, lege eenvormigheid.214 Het minimalistisch ogende gebouw bestond enkel uit gladde,
rechthoekige bouwvolumes waarin decoratieve elementen ontbraken en waar bovendien de eigen inbreng
van de gebruiker was geminimaliseerd. Dit “model voor totale urbanisatie” ridiculiseerde de, in de ogen van
Superstudio, lege maar dominante architectuur van het Minimalisme. Superstudio verzette zich tegen het
simplisme en de debilisering die de bedoeling zou hebben om mensen te onderdrukken en af te stompen.
Deze architectuur zou niet zozeer in dienst staan van de mens, maar de wensen van de gebruiker
marginaliseren tot een ondergeschikte bijkomstigheid. Het raster en de heldere lijnen en volumes zouden
bezit nemen van alle plaatsen op aarde.215 Het eindeloze monument dwong op beklemmende wijze gelijkheid
af en koloniseerde de belangrijke plekken op aarde zoals het centrum van New York, maar ook maagdelijke
plekken zoals de woestijn van Arizona.216 Het Monumento Continuo was de ultieme vervulling van
Modernistische wensen, een gebouw bestaande uit simpele heldere vormen zonder overbodige decoratieve
elementen dat alle andere architectuur overbodig maakte. Het ontwerp was een “Final Architecture” dat de
kleurrijkheid en individualiteit van mens en de natuur ondergeschikt maakte aan de architectuur. 217 Het
Monumento Continuo was een “totaalarchitectuur” die volgens Toraldo di Francia was geïnspireerd door
Ville Radieuse waarin Le Corbusier de natuur en de stad beiden een eigen niveau gaf: de stad zou op pilotis
boven de natuur zweven.218
Volgens Piero Frassinelli drukte het Monumento Continuo ook het belang van reizen uit, alsof het
gebouw door de uitgestrektheid ervan een reis over de wereld maakte. 219 Daarnaast maakte Frassinelli met
een citaat van Fernando Pessoa een meer symbolische vergelijking met reizen, die te maken had met de
ambigue interpretatiemogelijkheden van het gebouw: “The journey is the journeyers. What we see is not
what we see, but what we are.”220 Het gebouw heeft een neutrale uiterlijke verschijning door de eenvoudige
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vorm en het glazen oppervlak dat de uiteenlopende ideeën van de beschouwer weerspiegelt. De beschouwer
is vrij om zelf een betekenis aan het werk toe te kennen. Op deze manier geeft Superstudio uitdrukking aan
het feit dat er bij de beschouwing van kunst net zoveel interpretaties als mensen mogelijk zijn, wat voor de
kunstenaar zowel frustrerend als inspirerend is. 221
Voor zowel het Monumento Continuo als de Dodici Città Ideali gold dat de ontwerpers de neiging
van de mens wilden aantonen om sluitende, algemeen toepasbare theorieën te produceren op het gebied van
politiek, architectuur, filosofie en economie. Ook stedenbouwers gebruikten bij voorkeur deze starre
principes als uitgangspunt. Door menselijk falen en het onvermogen om de perfectie in de uitvoering
consequent door te voeren ontstond doorgaans desondanks een onsamenhangend geheel. Beide ontwerpen
lieten zien wat de uitwerking kon zijn van het daadwerkelijk consequent doorvoeren van bepaalde politieke,
economische of architectonische ideeën. 222

3.4. De utopische dimensie van het werk van Superstudio
Net als studenten in andere delen van Europa waren de Florentijnse studenten van Superstudio zoals gezegd
actief in protestbewegingen. Zij verzetten zich tegen de manier waarop het onderwijs aan hun universiteit
was georganiseerd, maar ook tegen eigentijdse ontwikkelingen op politiek, maatschappelijk en
architectonisch gebied. De fantasierijke voorstellingen van de Dodici Città Ideali en van het Monumento
Continuo laten een alles behalve wenselijke realiteit zien. Toch sloten deze fantasievolle ontwerpen nauw
aan bij idealen van een betere samenleving. Superstudio zette hun negatieve voorstellingen in om kritiek te
leveren op contemporaine ontwikkelingen. Op welke elementen van de architectuur en de maatschappij
leverde Superstudio met deze voorstellingen kritiek? Welke rol zou de architectuur volgens Superstudio
kunnen spelen bij het bereiken van een utopisch ideaal van een betere maatschappij?
Architectuurkritiek
De architectuurkritiek van Superstudio had in de eerste plaats betrekking op de relatie tussen mens en
architectuur. In contemporaire architectuur zou deze relatie nauwelijks een rol spelen, waardoor de
architectuur te weinig zou zijn afgestemd op het individu. In plaats van de vraag te stellen wat een huis
menselijk maakt, zouden architecten een denkbeeldig basisconcept van het huis als voorbeeld nemen voor
ieder ontwerp, waardoor ze de wensen en behoeften van de bewoners tekort zouden doen. 223 Superstudio liet
deze aan architectuur en design verbonden conflicten tussen maker en gebruiker, tussen gangbaar en
wenselijk, op een ironische manier zien. 224 De huizen gebouwd volgens de principes van het Modernisme
zouden voornamelijk de flexibiliteit missen om zich naar inzicht van de bewoner aan te laten passen.
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Superstudio bekritiseerde de eenvormigheid van het Modernisme in de fantasierijke angstscenario's Dodici
Città Ideali en het ontwerp voor het Monumento Continuo. De vijf architecten spotten met de, volgens hen,
inhoudsloze vormentaal. Ze gebruikten het raster, door hen “histogram” genoemd, als ordenend principe in
zowel een aantal van de twaalf steden zoals de stad van 2000 ton, de lopende bandstad, de stad van orde en
de stad van de schitterende huizen, als in het Monumento Continuo. Superstudio ontwierp ook een aantal
kleinere voorwerpen zoals meubels waarvan ze het oppervlak bedekten met dit rasterpatroon (afb. 3.25)
zodat ze vrij waren van elke pretentie die normaal gesproken aan design verbonden is. 225 Zulke objecten
zouden niet afleiden met rommelige, decoratieve elementen die enkel een commercieel doel dienden. 226
Superstudio deed op deze manier afstand van de commerciële beginselen die aan design verbonden zijn. Hun
voorwerpen waren “effortless”; het homogene uiterlijk deed geen moeite om consumenten te verleiden. 227
Hoewel de leden van Superstudio kritiek uitten op het Modernisme, maakten zij in hun ontwerpen
gebruik van vergelijkbare basale vormen en oppervlakken, waardoor Manfredo Tafuri sceptisch was over
hun standpunten. Hij vond dat ze op dezelfde wijze te werk gingen als degenen die ze bekritiseerden. 228 De
door Tafuri vermeende wens om terug te keren naar “pure architectuur”, leverde volgens hem vormen op
zonder inhoud en betekenis.229
Kritiek op architectuur en design als statussymbolen
De wens om de woninginrichting telkens aan te passen aan dat wat in de mode was, in plaats van tegemoet te
komen aan ware behoeften, zou het gevolg zijn van een consumentistische wedloop naar het nieuwste en het
mooiste. Mensen geloofden volgens Superstudio veelal dat het streven naar verandering gelijkstond aan
beweging. Het bevredigen van de behoeften was niet mogelijk, omdat het kapitalistische consumentisme
telkens nieuwe wensen en nieuwe ideaalbeelden liet ontstaan. 230 Door zich te fixeren op consumptiegoederen
zouden de mensen het kapitalistisch systeem en de daarmee verbonden onderdrukking en sociale
ongelijkheid in stand houden.231 Het ontwerp voor de elfde stad, de stad van de schitterende huizen, beeldt
deze wedstrijd karikaturaal uit.232 Volgens Natalini consumeert de mens niet alleen het huis, maar consumeert
het huis echter ook de mens.233
Superstudio streefde een architectuur na die beter zou aansluiten op het leven van de gebruiker en die
ware behoeften zou dienen in plaats van lege consumentistische verlangens. Goede architectuur en design
zouden het leven van mensen kunnen verbeteren, maar zijn helaas onbereikbaar voor mensen uit de lagere
sociale klassen.234 Teveel dienden ze als een statussymbool voor de rijken waardoor ze de ongelijkheid tussen
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mensen bekrachtigden. Ook de indeling van de stad in zones voor de verschillende sociale klassen hield de
hiërarchie tussen mensen in stand. Om hiervan af te komen, was het noodzakelijk om deze indeling helemaal
los te laten. Alleen dan kon er volledige gelijkheid ontstaan, waardoor iedereen elke mogelijke positie zou
kunnen bereiken.235
Superstudio wilde de oppervlakkige kapitalistische verlangens vervangen door inhoudelijkere,
waardevollere verlangens. Met behulp van absurde beelden gaf Superstudio de immoraliteit en de leegte van
de consumentistische realiteit weer. Ze keerden de wens van een rechtvaardigere wereld om in een
dystopische karikatuur van de realiteit.236 In overeenstemming met hun socialistische gedachtegoed werkte
Superstudio kritische doemscenario's uit die een satirische voorbode zouden zijn van de rampspoed die over
de mensheid zou komen wanneer zij op dezelfde consumentistische voet zou doorgaan. 237 Er moest een einde
komen aan elke vorm van repetitief werk, dat de kapitalistische machine dicteert, omdat het voor mensen
onnatuurlijk is. De negende stad was letterlijk een machine die de inwoners vernietigde wanneer ze niet
gehoorzaamden en op de gebaande paden liepen. Superstudio liet hiermee de schadelijkheid van het
kapitalistische consumentisme zien. Het architectuurcollectief wilde dit systeem ontmantelen en architectuur
en design ontdoen van elke vorm van status, en daarmee van macht. Natalini noemde dit de “Destruction of
Objects”. Niet langer mochten objecten op een voetstuk staan. De mens zou moeten leven tussen de objecten
in plaats van voor de objecten en terugkeren naar het het nuttige en het basale. 238
Volgens Tafuri lukte het Superstudio niet om een revolutionaire vormentaal te ontwikkelen voor hun
eigen ontwerpen, en ook zou de groep zelf niet in staat zijn geweest te ontsnappen uit de greep van de
commercie, laat staan dat ze in staat was maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen. 239 Het protest
van Superstudio zou marginaal zijn. Het had geen historische betekenis in het veranderen van het door
kapitalisme gedreven consumentengedrag.240 Dat het verzet van Superstudio tegen de commercie
twijfelachtig is, blijkt ook uit het feit dat vanaf het eind van de jaren zestig gerenomeerde merken zoals
Cassina, Castelli, Poltronova en Zanotta hun ontwerpen op de markt brachten. 241 Daardoor waren de door
Superstudio geproduceerde voorwerpen juist alleen beschikbaar voor een zeer klein en selectief deel van de
markt.242 Zoals Tafuri het zei in Architecture and Utopia: “We are witnessing the proliferation of an
underground design of protest. But […] it is institutionalized, propagated by international organs, and
admitted to an elite circle.”243 Simpelweg zou de mens niet in staat zijn, en Superstudio ook niet, de cirkel
van productie te doorbreken en iets aan de achterliggende structuur te veranderen. 244 Haar strikte principes
lijkt de groep dan ook na een aantal jaren te laten varen.
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Architectuur moet samenvallen met het leven
Welke rol speelt architectuur in het bereiken van een utopisch ideaal? Adolfo Natalini theoretiseerde over de
relatie tussen de mens en zijn woning, en hoe hij deze zou kunnen optimaliseren. Het wonen was volgens
hem een typisch menselijk fenomeen, een ultieme uiting van cultuur. Mensen projecteren hun voorkeuren en
dromen op het huis en veranderen het zoveel mogelijk naar hun behoeften, zodat het een weerspiegeling is
van hun persoonlijkheid. Tekelijkertijd zou het huis eveneens haar bewoners beïnvloeden. 245 De architectuur
moet de bewoners dan ook de ruimte geven om zich het huis eigen te maken.
Voor het wonen had de mens volgens Natalini een strategie nodig. In plaats van zich bezig te houden
met wat in de mode was op het gebied van interieur was het belangrijk om de voorwerpen op elkaar af te
stemmen. Door de hoeveelheid voorwerpen daarnaast te beperken tot de essentie weerspiegelde het interieur
de persoonlijkheid van de bewoner zo goed mogelijk. Natalini verwees naar de Egyptenaren en de Etrusken
die hun spullen mee in het graf namen omdat deze samen vielen met de persoon aan wie ze hadden
toebehoord. De huizen in de moderne tijd zag Natalini eerder als “tomben van spullen”. Mensen raakten
bedolven onder nodeloze voorwerpen, die ze bewaarden vanwege de herinneringen die ze eraan hadden.
Zulke voorwerpen waren een last in plaats van een weerspiegeling van een persoonlijkheid. Door ons van
deze spullen te bevrijden, zou ook de geest vrij worden. Het huis moest niet veranderen in een museum van
herinneringen waarin de voorwerpen slechts ornamenten waren die niets anders deden dan het verzamelen
van stof. Natalini streefde naar een meditatieve rust in een serene omgeving waardoor de geest helder zou
worden.246 Hij stelde voor om de mens te bevrijden van de overtollige ballast van spullen die inhoudelijk
niets toevoegden of verbeterden. Daarna kon de bewoner het huis opnieuw vullen, zonder achterliggend plan
of idee. De enige voorwaarde was dat ieder voorwerp een betekenis had, een ware behoefte diende en vooral
niets te maken had met de consumentistische race. De voorwerpen moesten elk een eigen ruimte hebben en
niet met elkaar interfereren. Tegelijkertijd moesten ze de betekenis van het geheel ondersteunen, een
samenhang vormen en elkaar aanvullen. Hij gaf de voorkeur aan geometrische, simpele vormen, die rekening
hielden met de “archeologie van de toekomst”. Door te kiezen voor tijdloze ontwerpen die zich al bewezen
hadden, zoals de ontwerpen van onder anderen Le Corbusier, Mies van der Rohe en Alvar Aalto was het
mogelijk een tijdloos interieur te creëren. 247
In een lezing in 1971 op de AA School of Architecture in Londen betoogde Natalini dat avantgardistische groeperingen, waaronder Superstudio, zich bewogen in het grijze gebied tussen de verschillende
kunstvormen en tussen de kunsten en het echte leven. “Our work has always been in an empty rarefied area:
there is a space between architecture and the visual arts, and there is a space between the cultural profession
and life.” In deze leegte zouden de radicale architecten opereren. 248 De bedoeling was om deze leegte te
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dichten waardoor de architectuur en het leven samen zouden vallen. Langzaam zou de mens bezit nemen van
de architectuur. Niet langer zou de architectuur de mens gevangen houden. 249 De zoektocht van Superstudio
heeft iets weg van een zoektocht naar de heilige graal, zonder deze ooit te vinden. Frassinelli schreef dat
Superstudio niet op zoek was naar een monumentale, modieuze of mooie architectuur, maar naar een
“skinless architecture”: een architectuur waarvan de buitenkant exact overeen kwam met het innerlijk van de
mens. De bewoner moest zowel de buitenkant als de binnenkant van de architectuurzodanig zodanig eigen
maken dat hij onzichtbaar werd. Architectuur moest exact samenvallen met het leven. 250
Nieuwe rol voor de architectuur
Volgens Superstudio moest de mens zijn eigen leven gaan vormgeven. 251 Iedereen zou voor zichzelf moeten
onderzoeken wat hij in zijn leven nodig heeft, welke voorwerpen daar bij passen en hoe ze eruit moeten
zien.252 Architectuur moest worden losgekoppeld van de industrie, cultivering en menselijke kennis en
terugkeren naar de meest basale en primitieve vorm. De zoektocht van Superstudio was vooral een reis door
de mens zelf: een zoektocht naar de bron. 253 De architect zou enkel een marginale rol spelen zodat de
gebruiker zelf de architect van zijn woning en daarmee zijn leven zou zijn. 254 Iedereen zou zijn eigen
omgeving kunnen scheppen: een architectuur waar geen architect aan te pas komt. 255 Natalini had het in dit
verband over de zelfmoord van de architect en streefde naar de ontmanteling van de structuren die zijn
verbonden met de kunstmatige aan architectuur toegekende waarden. Superstudio streefde een soort
nihilisme na en wilde de architectuur volledig afbreken om vervolgens de fundamenten opnieuw te
definiëren. De bedoeling was niet het reformeren van de architectuur, maar de architectuur afschaffen en
opnieuw oprichten als een “intellectueel instituut”. 256 De architectuur moest zich bezig houden met de
marginale taak van het kritisch bestuderen van de rol van de architectuur in de samenleving. 257 Op deze
manier zouden architectuur en design bij kunnen dragen aan het realiseren van maatschappelijke
veranderingen, terwijl de gebruikers van de architectuur het heft in eigen hand zouden nemen. 258 Door het
afschaffen van de architectuur kregen mensen meer inspraak over de inrichting van hun eigen omgeving en
dus over hun eigen leven.259 Door de gebruikelijke vormentaal, symboliek en betekenisgevende elementen af
te schaffen zou de sociale ongelijkheid die met de architectuur verbonden is verdwijnen. 260
Toraldo di Francia vond dat architectuur en design de taak op zich moesten nemen om de consument
een andere mogelijkheid te tonen. De architectuur had de taak om een “leven zonder objecten” aan te prijzen.
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De negatieve toekomstvisies van Superstudio lieten de consument zien waar het streven naar consumptie toe
kon leiden.261 Superstudio leverde kritiek en nodigde het publiek uit om kritisch naar zichzelf te kijken en om
vervolgens manieren te zoeken om invloed op het eigen leven uit te oefenen. 262 Hun ontwerpen spoorden de
beschouwer aan een andere werkelijkheid te overwegen. De ontwerpen voor de Dodici Città Ideali waren
experimenten van de geest om heersende tendensen uit te proberen en met behulp van overdrijving de
mogelijke gevolgen ervan te onderzoeken en tegelijkertijd van scherpe maatschappijkritiek te voorzien.
Cristiano Toraldo di Francia omschreef de stedenbouwkundige ontwerpen als: “anti-utopie”, “negatieve
utopie” en “guerrilla”.263 De architectuur zou dus een rol kunnen spelen in het bereiken van een betere
maatschappij. Door ondergronds te werk te gaan wilde Superstudio ten eerste het beeld van de samenleving
aan het wankelen brengen door het maken van verwarrende, desoriënterende afbeeldingen, zoals Vita
Educazione Ceremonia Amore Morte (1972) (afb. 3.26), een collagewerk. Daarna was het tijd dit beeld te
vernietigen en te vervangen door alternatieve visies. 264
Superstudio benadrukte de rol van design als een politiek én esthetisch instrument. De ontwerpen
van Dodici Città Ideali en Monumento Continuo waren geen realistische ontwerpen maar eerder poëtische
visies op de realiteit, fantasievolle gedachte-experimenten. 265 Superstudio zette absurditeit in om de
nutteloosheid en immoraliteit in de architectuur en stedenbouw aan te tonen. 266 Ze lieten zien dat de
architectuur en stedenbouw de ongelijkheid tussen mensen kon benadrukken en vergroten. De
angstaanjagende ontwerpen uit Dodici Città Ideali hadden het karakter van een voorstelling zoals in een
droom. De bedoeling was niet om de wereld te veroveren met enge architectuur. 267
Volgens Hilde Heynen is de utopie vaak een totalitair systeem dat nauwelijks beter is dan het
systeem waarvoor het een denkbeeldig alternatief biedt. Een utopie verandert vaak in het omgekeerde van
het beoogde vanwege deze totalitaire elementen. Toch moeten we volgens haar de utopie ook beschouwen
als een manier om ons een voorstelling te maken van een betere architectuur, en een betere wereld. Zelfs met
de wetenschap dat zo'n alternatief waarschijnlijk in de praktijk niet beter is dan de realiteit is het toch nuttig
om na te denken over andere mogelijkheden. In de jaren zestig hadden sommigen de hoop en het geloof dat
een betere wereld tot de mogelijkheden behoorde. En hoewel deze visie misschien naïef is, is een dergelijk
optimisme wellicht wel vereist om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten die leiden naar een betere
wereld.268

261
262
263
264
265
266
267
268

63

Hilde Heynen, 'The Antinomies of Utopia, Superstudio in Context', in: Byvanck e.a., pp. 66-67.
Lang en Menking, 'Only Architecture will be our Lives', in: Lang en Menking, p. 28.
Hilde Heynen, 'The Antinomies of Utopia, Superstudio in Context', in: Byvanck e.a., pp. 66-67.
Hilde Heynen, 'The Antinomies of Utopia, Superstudio in Context', in: Byvanck e.a., pp. 67-68.
Peter Lang en William Menking, 'Only Architecture will be our Lives', in: Lang en Menking, p. 21.
Peter Lang, 'Suicidal Desires', in: Lang en Menking, p. 31.
Peter Lang en William Menking, 'Only Architecture will be our Lives', in: Lang en Menking, p. 22.
Hilde Heynen, 'The Antinomies of Utopia, Superstudio in Context', in: Byvanck e.a., p. 74.

3.5 Conclusie
Het werk van Superstudio sloot goed aan bij de ontwikkelingen in de jaren zestig op het gebied van
architectuur en maatschappij. De leden verzetten zich tegen het gebrek aan verandering en vooruitgang op
hun eigen architectuuropleiding en zochten naar vernieuwende vormen en theorieën voor de architectuur.
Inspiratie haalden ze uit andere avant-gardistische groeperingen en architecten zoals de Internationale
Situationisten en Constant Nieuwenhuijs. In de ontwerpen voor Dodici Città Ideali en Monumento Continuo
leverden zij in de eerste plaats kritiek op de in die tijd populaire vormentaal van het Modernisme. Het
dwingende uitgangspunt van “Form follows function” zou de wensen van de gebruiker tekort doen.
Daarnaast leverden ze kritiek op de vermeende kwalijke gevolgen van het kapitalisme, dat sociale
ongelijkheid zou bevorderen. Superstudio vond dat architectuur samen moest vallen met het leven zelf en dat
voor de architect niet meer dan een marginale rol weggelegd zou moeten zijn. In plaats van
consumentistische verlangens moesten architectuur en design tegemoet komen aan ware verlangens.
Superstudio vond dat mensen in grotere mate hun leven in eigen hand moesten nemen en hun omgeving zelf
vorm moesten geven op een manier die aansloot bij de eisen die ze er zelf aan stelden. Architectuur en design
zouden dichter bij de mens moeten staan en consumentisme zou dit verhinderen. De ontwerpen voor Dodici
Città Ideali lieten zien waar een doorgedreven consumptie toe kon leiden. De ideeën van Superstudio lieten
een doemscenario zien, geen realistisch toekomstbeeld of verlangen.
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Hoofdstuk 4 – Andrea Zittel

4.1 Inleiding
Alles in en om het huis van Andrea Zittel is onderdeel van een zoektocht naar de, voor haar, ideale
woonomgeving. Net als Le Corbusier probeert zij een standaard te ontwikkelen, een formule, die op alle
aspecten van het leven is toe te passen. Le Corbusier zocht naar een universele standaard, Zittel probeert
vooral voor haar eigen leven een standaard te ontwikkelen. Vanaf de jaren negentig probeerde ze in de kleine
ruimte van haar atelier A-Z East in New York ruimtebesparende oplossingen uit. Ze ontwikkelde onder
andere de Living Units (1993). Deze compacte eenheden voorzagen in alle voorzieningen van een woning.
Bovendien waren de Living Units op te vouwen tot een soort kist om ze te kunnen vervoeren. Via haar bedrijf
A-Z Administrative Services biedt Zittel ook voor anderen ruimtebesparende oplossingen aan, waarbij ze de
wensen van de klant in het ontwerp integreert. Zittel presenteert haar “producten” in reclamefolders
waardoor de schijn van commercieel geproduceerde designvoorwerpen ontstaat. Zittel maakt gebruik van de
beeldtaal van design waarbij een product extra waardevol wordt door een illusie van exclusiviteit en
keuzevrijheid.269 Niet alleen deze presentatie van het nut en gebruiksgemak, maar ook een afgewogen
gebruik van materialen en kleuren, gladde afwerking en het A-Z logo wekken de suggestie van commerciëel
geproduceerde voorwerpen.
De Living Units en de Travel Trailer Units (vanaf 1995) zijn voorbeelden waarin Zittel alle aspecten
van het dagelijks leven heeft gecomprimeerd tot een minimum, zonder in te leveren op de door de klant
gewenste functionaliteit. Ze stelt schijnbaar banale thema's als koken, wassen en slapen centraal. Haar werk
roept vragen op over de manier waarop de mens functioneert in zijn omgeving en hoe hij deze vormt naar
zijn eigen voorkeuren. Tegelijkertijd houdt Zittel zich bezig met de vraag in hoeverre het leven van een
individu gedicteerd wordt door omstandigheden van buitenaf. Hoewel de Living Units en Travel Trailer
Units een min of meer gestandaardiseerd uiterlijk hebben, is de binnenkant het persoonlijke domein van de
gebruiker. Dit geldt in nog grotere mate voor de Escape Vehicles (1996), die bestaan uit een zeer kleine
ruimte, waarin men zich kan terugtrekken uit een veeleisende wereld vol taken en verplichtingen. Een
dergelijke kleine ruimte lijkt enerzijds benauwend maar geeft ook een gevoel van veiligheid en vrijheid, stelt
Zittel. De gebruiker ervaart zo een ongehinderde confrontatie met zichzelf.
Vanaf 2000 heeft Zittel een atelier, A-Z West, in de woestijn van California, als tegenhanger van A-Z
East in New York. De pioniersgeest en het principe van zelfredzaamheid is in de cultuur van dit gebied nog
altijd verankerd. Hier is een sterk verlangen naar vrijheid met de geschiedenis verbonden. Zittel richt haar
grondstuk in als een eigen land, waar haar eigen regels gelden. Het doet dienst als woonruimte, werkplaats
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en als laboratorium waar ze nieuwe oplossingen voor aan wonen gerelateerde problemen op systematische
wijze onderzoekt. Vaak voert ze de maatregelen die ze zichzelf oplegt in extreme mate door, om het effect
ervan ten volle te ervaren. Volgens Zittel is het ervaren van vrijheid contradictoir: we ervaren de door onszelf
opgelegde routine en regelmaat met een gevoel van veiligheid en controle in plaats van dat deze regels het
gevoel van vrijheid aantasten.270 Zittel heeft dan ook een aantal regels voor zichzelf opgesteld die ze strikt
probeert na te leven. Dit lijkt een dwingend karakter te hebben maar zelf zegt ze dat ze zich liever laat
dicteren door haar eigen regels dan door de regels van de maatschappij. 271
Hoewel Zittel naar eigen zeggen niet op zoek is naar een utopische manier van leven, heeft haar
eigen land, A-Z West, hier wel degelijk de schijn van. In dit hoofdstuk zal ik onderzoeken op welke wijze
Andrea Zittel een woonsituatie naar een utopisch ideaalbeeld vormgeeft. Ook zal ik onderzoeken welk doel
zij hierbij voor ogen heeft en wat deze voor haar ideale situatie inhoudt.

4.2 A-Z East en A-Z Administrative Services
A-Z (East)
Begin jaren negentig richtte Zittel haar werkplaats en woning in New York in met de naam A-Z, haar
initialen. Aanvankelijk vestigde Zittel zich op 72 South 8th Street (1991-1993). Daarna verhuisde ze naar
Union Street, en vanaf 1994 tot de tijdelijke sluiting in 2003 naar 150 Whythe Avenue in Brooklyn (afb. 4.1).
Op de begane grond bevond zich de werkplaats en winkel, terwijl op de bovenverdieping het woongedeelte
was gelegen. In dit kleine atelier moest Zittel woekeren met de ruimte, zodat ze gedwongen was na te denken
over een zo efficiënt mogelijke indeling. Naast de functie van winkel had dit atelier ook de functie van
presentatieruimte. Bovendien diende het als ruimte om samen te komen met andere kunstenaars uit de
buurt.272 A-Z East is een laboratorium waar Zittel experimenten uitvoert en deze systematisch analyseert. 273
Zittel wil in haar werk alle aspecten van het dagelijks leven betrekken. 274 Door haar atelier en haar
werken aan te duiden met haar initialen “A-Z” wordt de indruk gewekt dat haar werk allesomvattend is. Alle
gebruiksvoorwerpen veranderen voor Zittel in een studieobject. Ze ondergaat het dagelijks leven als een
experiment en bestudeert hoe zij en andere mensen zich verhouden ten opzichte van de dingen. 275 Zittel
probeert dat wat iedereen gewoon en vanzelfsprekend vindt, te analyseren. In deze vroege periode begint ze
bijvoorbeeld met het kweken van dieren met behulp van de zogenaamde Breeding Units en ontwerpt ze een
Body Processing Unit (afb. 4.2), een soort kast waarin alle toepassingen zijn ondergebracht die te maken
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hebben met de bereiding en de uitscheiding van voedsel. Ook ontwerpt en maakt ze haar eigen uniformen,
die geschikt zijn voor elke gelegenheid (afb. 4.3). 276 Veel mensen zien hun kleding als expressie van hun
persoonlijkheid, maar tot Zittels verbazing kiezen ze er echter veelal voor om allemaal hetzelfde te dragen.
Er is een schijn van een eigen wil, maar iedereen draagt hetzelfde uniform. Zittel kiest er liever voor haar
eigen uniform te ontwerpen met de bedoeling haar eigen persoonlijkheid juist te conserveren. De uniformen
zijn allemaal gebaseerd op een gestandaardiseerd model, dat voor iedere gelegenheid geschikt is. 277 Ze laat
zich hierbij inspireren door de “working garments” die meisjes begin twintigste eeuw droegen als ze in
fabrieken gingen werken. Voor Zittel is het essentieel om alles zelf te maken, tot en met de stof aan toe zodat
de kleding het beste is aangepast aan de wensen van de draagster. Door haar eigen uniform voor elke
gelegenheid te creëren heeft Zittel naar eigen zeggen de grootst mogelijke vrijheid, omdat het uniform op de
manier het beste aansluit bij haar wensen. 278
Zittel levert een kritische blik op de manier waarop in de moderne samenleving het werken en wonen
niet alleen qua locatie van elkaar gescheiden zijn geraakt, maar ook symbolisch uit elkaar zijn geraakt.
Volgens haar horen wonen en werken van oudsher bij elkaar en waren dan ook vroeger meer met elkaar
verweven dan in het heden. In de moderne tijd is het maken en het gebruiken van producten van elkaar
verwijderd geraakt, zodat er een vervreemding van onze spullen optreedt. Mensen voelen geen
betrokkenheid meer met een product, of met de maker. 279 Deze onthechting tussen maker en gebruiker is
volgens Zittel een gevolg van de industrialisatie en schaalvergroting die door het kapitalisme veroorzaakt is.
Een ander kritiekpunt van Zittel op het kapitalisme is dat het mensen verleidt tot het kopen van
zoveel mogelijk producten door ze een zo aantrekkelijk en mooi mogelijk uiterlijk te geven. 280 Met dit
systeem ontstaat er een onderscheid tussen mooie spullen om te consumeren en lelijke, nuttige spullen om te
gebruiken voor werk. Volgens Zittel zouden mooi en nuttig samenvallen wanneer er meer betrokkenheid zou
bestaan tussen maker en gebruiker. Door een grotere betrokkenheid heeft de gebruiker meer waardering voor
het product en kan de gebruiker ook de schoonheid zien van het nuttige van een product. 281
In haar werkwijze hanteert Zittel een traditionele, persoonlijke relatie tussen maker en gebruiker. Het
is dan ook haar bedoeling dat klanten haar werken in gebruik nemen, waardoor ze ze ten volle kunnen
beleven.282 Zittels werk nodigt uit om te gebruiken, te proberen, te ervaren hoe de door haar gecreëerde
ruimtes werken op de beschouwer. In het museum mag dat helaas meestal niet. Tegelijkertijd nodigt het de
beschouwers ook uit om na te denken over de manier waarop ze zelf leven en wonen. 283
Een ander werk dat voor gebruik bestemd is zijn de schuimrubber rotsformaties van het Raugh
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meubilair (1998) (afb. 4.4) dat uitnodigt om onze dagelijkse gewoonten te analyseren en om de manier
waarop we ons tot onze spullen verhouden onder de loep te nemen. Dit past ook bij de frontiergedachte in
Zittels werk. Zittel biedt ons een nieuwe kijk op de wereld aan. Door het vertrouwde te verlaten kan er iets
nieuws ontstaan.284 De rotsformaties bieden de gebruiker de mogelijkheid zijn oerinstinct te volgen. Op
afbeeldingen zien we gebruikers naakt rondhangen op de schuimrubber rotsen. Voor kinderen blijkt Raugh
een fantastisch speelterrein.285
De rotsfornaties van Raugh heffen de gebruikelijke afstand tussen het kunstwerk en de beschouwer
op, doordat ze uitnodigen om te gebruiken. Mensen kunnen er op zitten en zich ontspannen, en vergeten dat
ze in een gallerie zijn. De rotsen lijken decorstukken van een filmset en op een humoristische wijze stellen ze
de dwingende aard van normale meubels aan de kaak, die het lichaam in een bepaalde positie persen. De
zachte, schuimrubber rotsen zijn comfortabel en bieden de mogelijkheid de positie van het lichaam vrij te
kiezen. Raugh is niet alleen een comfortabel meubel, het propageert ook een bepaalde manier van leven. De
“rules of Raugh” luiden dat het comfortabel is, een oppervlakte heeft die niet makkelijk is schoon te maken,
maar vuil verhult, en mooi slijt. In de ruimte waar de rotsen zijn opgesteld is op een televisie een
promotievideo te zien die de kijker aanmoedigt het heft in eigen hand te nemen, door bijvoorbeeld
eenvoudige kledingstukken zelf te maken.286
Zittels werk zou kunnen worden omschreven als kritisch design. Door in haar werk voortdurend nadrukkelijk
te bewegen tussen enerzijds het verfijnde uiterlijk van commercieel design en anderzijds de persoonlijke
toewijding van ambachtelijk handwerk, onderwerpt Zittel het onderscheid tussen beiden aan een kritische
analyse. Door gebruik te maken van de beeldtaal van design levert ze kritiek op het kapitalisme. Zittel maakt
hier een onderscheid tussen “void” en “avoid”. 287 In regel 12 van “These things I know for Sure” omschrijft
ze dit als volgt:
Ideas seem to gestate best in a void – when that void is filled, it is more difficult to access them. In
our consumption-driven society, almost all voids are filled, blocking moments of greater clarity
and creativity. Things that block voids are called “avoids”.288

Void moeten we beschouwen als lege ruimte in onze tijd, waarin we vrij kunnen nadenken. Avoid het
opvullen van lege tijd die we besteden aan consumptieve activiteiten zoals tv kijken. In dit opzicht sluit het
werk van Zittel aan bij radicale architectuur- en designopvattingen zoals die van Archigram, Archizoom,
Superstudio en het Amerikaanse Antfarm, die allen probeerden om design weg te halen uit de hoek van
consumptie en de grote corporaties. Morsiani haalt de Italiaanse Superstudio-architect Adolfo Natalini aan,
die stelt dat design meestal dient om consumptie in stand te houden. Gangbare architectuur en stedenbouw
dienen volgens hem om klasseverschillen en sociale ongelijkheid te benadrukken. Stedenbouw en design
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zouden in plaats daarvan moeten voorzien in de primaire behoeften van mensen. 289 Volgens Natalini moeten
bezittingen ware behoeften dienen in plaats van holle, op consumptie gerichte verlangens. 290 Het opvullen
van deze lege verlangens die het kapitalisme oproept noemt Zittel “avoids”. Beter is het om “voids”, leegtes,
juist toe te laten zodat ruimte ontstaat voor creativiteit. 291
A-Z Administrative Services
In 1991 begint Zittel met A-Z Administrative Services; een bedrijf waarmee ze klanten de mogelijkheid biedt
in het bezit te komen van een Living Unit, Escape Vehicle of Travel Trailer Unit.292 Met deze quasicommerciële organisatie stelt Zittel opnieuw vragen over de manier waarop we in onze maatschappij omgaan
met consumptie.293 Ze onderzoekt de spanning die bestaat tussen enerzijds de verwachtingen van de op
consumptie gerichte maatschappij en anderzijds de aspiraties en wensen van het individu. Voor haar
ontwerpen ontleent ze elementen van commercie maar op zo'n manier dat het vragen oproept. In glossy
folders met wervende reclameteksten prijst Zittel haar “producten” aan, waarmee ze de grens opzoekt tussen
de waarheid en overtuiging.294 Ze presenteert A-Z Administrative Services als een commerciëel bedrijf met
een onpersoonlijke uitstraling en handschrift.295 Volgens Lucy Lippard sluit het werk van Zittel hierdoor aan
bij een trend uit de jaren zestig waarbij Amerikaanse conceptuele kunstenaars gebruik maakten van middelen
als publiceren, reclameborden en post; communicatievormen die gebruikelijk zijn in de reclame maar die
normaalgesproken niet onder het label “kunst” vallen. 296 Net als deze kunstenaars bedient Zittel zich van de
beeldtaal van de commercie en levert daardoor kritiek op de onpersoonlijke werkwijze van moderne
corporaties. In tegenstelling tot wat haar reclame-uitingen doen vermoeden, biedt haar bureau juist een
persoonlijke benadering, waarbij de wens van de klant voorop staat. Zittel onderhoudt een intensief contact
met haar klanten en voorziet haar werk van documentatie en statements. 297
Zittel probeert vaak een ordening aan te brengen in het leven van zichzelf en van anderen. Haar
Carpet Furniture (vanaf 1992) bijvoorbeeld zijn vloerkleden waarop als op een plattegrond de verschillende
meubels schematisch zijn weergegeven. Het tapijt is natuurlijk een plat vlak, maar toch suggereert het dat de
verschillende vlakken dienen voor bepaalde functies. Zittel maakt ons hierdoor bewust van het dwangmatige
in onze ingesleten gewoonten en laat ons zien hoe moeilijk het is om hiervan af te stappen. 298
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4.3 A-Z Living Units – Travel Trailer Units – Escape Vehicles
De beperkte ruimte van het kantoor van A-Z Administrative Services (ca. 19 m 2) dwong Zittel na te denken
over ruimtebesparende maatregelen. In 1992 maakte ze de eerste versie van de A-Z Management and
Maintenance Unit (afb. 4.5), die ze gebruikte in haar kleine atelier. Deze Unit bestaat uit een metalen frame
waarin een minikeuken met gootsteen en fornuis, een tafel met zitgelegenheid, enkele planken en kastjes zijn
geplaatst. Het object voorzag in zowel huiselijke als zakelijke functies en kwam tegemoet aan Zittels
verlangen naar zowel vrijheid als geborgenheid. 299
Met werken als de Living Units onderzoekt Zittel het onderscheid tussen publieke en private ruimte.
In 1996 schreef Anna Novakov over de relatie tussen Zittels werk en de hedendaagse verschuiving van het
private leven naar de straat. Ze sprak bijvoorbeeld van omgekeerde interieurs waarbij kartonnen dozen in
huiskamers veranderden en mensen privé-activiteiten op straat uitvoerden. In de moderne samenleving zou
een nomadische leefstijl steeds normaler worden. Door de veranderende verhoudingen tussen privé en
publiek, verschuift ook het concept van thuis. Een mens verhoudt zich op een bepaalde manier tot zijn
omgeving. Het huis is niet langer enkel verbonden aan een bepaalde locatie, maar er is een grotere rol
gekomen voor de relatie met anderen, en voor de identiteit van een individu. 300 Het huis zouden we volgens
Victor Adolphs eerder moeten zien als een tweede huid. Of de mens zich in een bepaalde ruimte thuis voelt
wordt bepaald door de mate waarin hij de ruimte zelf heeft kunnen ordenen. De verhouding tussen het
lichaam en het huis zou bepalend zijn voor onze identiteit en onze plaats in de wereld. 301 Net als de huizen in
de Oudheid heeft A-Z East zowel een publiek als een privaat gedeelte, die nauw met elkaar verbonden zijn.
In de ontwerpen voor de Living Units zoekt Zittel naar een vergelijkbare combinatie van functies die te
maken hebben met zowel werken als wonen.302
Living Units
De Living Units die Zittel vanaf 1993 te koop aanbiedt, hebben een gestandaardiseerd uiterlijk waarvan de
basis bestaat uit een metalen frame en multiplex (afb. 4.6). Ze bevatten een bed, een tafel met een bankje,
een fornuisje of magnetron en soms een schrijftafel, spiegel of kledingrek. Ze zijn gebaseerd op de
Management and Maintenance Units, die de bedoeling hadden een kleine ruimte zo efficiënt mogelijk te
kunnen benutten. De Living Units lijken sterk op de Management and Maintenance Units, met het verschil
dat ze opklapbaar zijn en dus verplaatsbaar (afb. 4.7). In het model van 1994, waarvan verschillende versies
zijn gemaakt voor verschillende klanten, is zelfs gezorgd voor een apart werk- en ontspanningsggedeelte. 303
Met haar Living Units onderzoekt Zittel hoe ze de gebruiker een gevoel van thuis kan geven en bovendien,
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ondanks de ruimtelijke beperkingen, vrijheid en luxe kan laten ervaren. De Living Units bieden een gevoel
van onafhankelijkheid doordat ze de gebruiker de mogelijkheid geven de veiligheid en geborgenheid van
thuis overal mee naartoe te nemen. Ze voorzien dus in conflicterende verlangens en nodigen de gebruiker uit
na te denken over de relatie met de ruimte waarin hij of zij woont. Welk effect heeft een ruimte op ons? Wat
maakt dat we ons ergens thuis of op ons gemak voelen? De Living Units vragen van de gebruiker om te
analyseren hoe zowel zijn psychische als lichamelijke relatie tot de ruimte is. Wat bevordert een gelukkig
gevoel, en wat zorgt ervoor dat een ruimte fysiek prettig is? 304
Niet alleen probeert Zittel conflicterende verlangens in de Living Units te vervullen, ook zoekt ze de
grenzen op tussen commercie en maatwerk en onderzoekt ze de relatie tussen maker en gebruiker. Hoewel
Zittel de Living Units ontwerpt aan de hand van de wensen van haar klanten, presenteert ze ze als
commerciële massaproducten in glossy reclamemateriaal (afb. 4.8). 305 Op deze manier levert Zittel kritiek op
de onpersoonlijke band van de gebruiker met het product, of met de maker van het product. Ze biedt Units
aan die aan specifieke wensen van de gebruiker voldoen. Zo maakt ze voor Eileen en Peter Norton (1994) en
voor Leonora en Jimmy Belilty (1994) een versie van een Living Unit die aan hun specifieke eisen is
aangepast.306 Daarnaast nodigt Zittel de gebruiker uit om haar werken naar eigen inzicht aan te passen,
waardoor een nieuw soort relatie tussen kunstenaar en gebruiker ontstaat. 307 Helaas brengen de eigenaars van
Zittels werken maar weinig aanpassingen aan, kennelijk omdat ze hun object meer beschouwen als een
“echt” kunstvoorwerp dan als een gebruiksvoorwerp. 308
Voor de Living Units gebruikt Zittel een standaardmodule, die de gebruiker naar zijn eigen wensen
kan aanpassen. Dit doet denken aan standaardbouweenheden zoals Le Corbusiers module, maar ook die van
de Russische constructivisten, Bauhaus en de standaardmeubilering in de sociale woningbouw van na de
Tweede Wereldoorlog. Het gebruik van een dergelijke standaard vraagt een grotere betrokkenheid van de
gebruiker omdat het ruimte laat, en ook de mogelijkheid biedt om naar eigen inzicht betekenis toe te voegen.
Ook de Units van Zittel krijgen pas de beoogde betekenis wanneer de gebruiker binnen de door Zittel
gestelde kaders veranderingen aanbrengt die zijn persoonlijke wensen vertegenwoordigen. Het
standaardmodel verhindert een diepe persoonlijke relatie met een product niet doordat er voor de gebruiker
ruimte bestaat om het object naar de eigen hand te zetten. In plaats van afhankelijk te zijn van
consumptiegoederen bieden de ontwerpen van Zittel de gebruiker de mogelijkheid aanpassingen te doen in
overeenstemming met de eigen smaak en de eigen, werkelijke behoeften. 309
Travel Trailer Units
De Travel Trailer Unit (1995) (afb. 4.9) is een groene caravan, een woonomgeving op zakformaat, die de
eigenaar net als een Living Unit mee kan nemen naar iedere gewenste locatie. Ook van deze caravan zijn
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verschillende exemplaren uitgevoerd aan de hand van wensen van de gebruiker. De ideale situatie die Zittel
nastreeft, is het creëren van een comfortabele cocon voor een individu of kleine groep mensen die het
mogelijk maakt te ontsnappen aan het oog van de altijd aanwezige ander in de grote stad. Deze caravan sluit
aan bij Zittels “escape fantasy” om voor de duur van een vakantie het leven te beperken tot de meest basale
benodigdheden in een geheel eigen gemaakt thuis, terwijl de vrijheid bestaat om overal naartoe te gaan. Voor
de buitenkant van de trailers maakt Zittel gebruik van een standaard, terwijl de binnenkant tegemoetkomt aan
de specifieke wensen van de gebruiker.
Zittel is zich zeker bewust van de rol van de historische en culturele connotaties die in de
Amerikaanse cultuur met de trailer verbonden zijn. In het bij de Travel Trailer Unit behorende
foldermateriaal benadrukt Zittel de diepverankerde drang naar vrijheid en onafhankelijkheid (afb. 4.10). De
camper biedt de mogelijkheid om het gevoel van de geborgenheid van thuis mee te nemen op reis.
Een trailer is in de ogen van Zittel vooral het terrein van hobbyisten: een praktisch gebruiksvoorwerp
waarbij het ontwerp, het uiterlijk, ondergeschikt is aan de functionaliteit. Architecten als Gropius en Le
Corbusier zoeken daarentegen naar manieren om in hun ontwerpen functionaliteit en esthetiek met elkaar te
combineren. Op een vergelijkbare manier zoekt Zittel in de Travel Trailer Units naar een middenweg tussen
esthetiek en een praktische bruikbaarheid die op de gebruiker is toegesneden. Hoewel het design belangrijk
is in de ontwerpen van Zittel, moet het in dienst staan van de functionaliteit. De grens tussen kunst, design en
handwerk vervaagt in haar werk.310
Escape Vehicles
Net als de Living Units en Travel Trailer Units zijn de Escape Vehicles gecomprimeerde ruimtes. Aan de
buitenzijde doen de Escape Vehicles aan als kleine caravans (zonder wielen) (afb. 4.11). De gebruiker krijgt
van Zittel de taak de binnenzijde van de zeer kleine capsules zelf vorm te geven. Het doel van deze cellen is
niet zozeer het om alle aan wonen gerelateerde activiteiten samen te voegen zoals bij de Living Units en
Travel Trailer Units, maar om een omgeving te scheppen die een specifiek individu in staat stelt zich in
zichzelf terug te trekken uit een wereld vol sociale interactie. Omdat de gebruiker zelf de inrichting bepaalt,
sluit deze naadloos aan op diens persoonlijke behoeften. De binnenzijde van de Escape Vehicle van Andrea
Rosen (1996) (afb. 4.12) is bijvoorbeeld geheel bekleed met lichtblauw fluweel, terwijl een andere, door
Zittel zelf ingerichte Escape Vehicle (afb. 4.13), er van binnen uitziet als een grot met een kleine waterval. 311
De Escape Vehicle maakt de buitenwereld irrelevant en geeft de gebruiker de mogelijkheid om naar
binnen te vluchten zodat hij zich volledig kan concentreren op het eigen innerlijk. 312 De gebruiker kan dus
alleen de vrijheid van zijn eigen wereld ervaren door zich op te sluiten in een cocon die de buitenwereld
buitensluit. In een interview wijst Zittel op deze schijnbare tegenstelling. Doordat de Escape Vehicles, Living
Units en Comfort Units (kleinere Living Units) alles bevatten wat je nodig hebt, bevrijden ze je van andere
310
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behoeften. Tegelijkertijd geven ze je een gevoel van bescherming. Het is een zelf gecreëerde comfort zone,
maar tegelijkertijd beklemmend. Door middel van deze werken zoekt Zittel de grens op tussen dwang en
vrijheid. De capsules zijn afzonderende kleine mobiele ruimtes zoals een duikboot, auto of een schuilkelder;
ze bieden tegelijkertijd de vrijheid om te gaan waar men wil en beschermen tegen gevaarlijke invloeden van
buitenaf, maar doen dit alleen door de gebruiker op te sluiten. 313

4.4 A-Z West
Ver weg van de bewoonde wereld heeft Zittel sinds 2000 haar intrek genomen in een uit zeecontainers
bestaande woning/werkplaats op een stuk land van tien hectare in de woestijn van Joshua Tree National Park
in California (afb. 4.14)314 Dit grondgebied beschouwt Zittel als haar eigen land, waarin ze de vrijheid heeft
om, verstoken van alle gemakken en geneugten van de stad de door haar geproduceerde, aan wonen
gerelateerde voorwerpen te testen op bruikbaarheid. 315 Zo ontwerpt ze bijvoorbeeld meubels, zoals een
Raugh desk (afb. 4.15), een organisch gevormd meubelstuk waarin plaats is om te zitten en ruimte om
kantooraccesoires in op te bergen. De naam van haar land, A-Z West, verwijst niet alleen naar haar eigen
initialen, maar evengoed, en zeker in combinatie met de tegenhanger A-Z East, naar een geïmpliceerde
allesomvattendheid, zowel in figuurlijke als in ruimtelijke zin. 316 Deze ranch zou haar werk completeren. 317
Ze is zelf afkomstig uit dit gedeelte van de Verenigde Staten en voelt zich sterk verbonden met de
geschiedenis van de regio. De frontiergedachte is bepalend onderdeel van de cultuur van dit gebied, van het
verleggen van zowel letterlijke als figuurlijke grenzen. De bewoners zijn hier gewend op zichzelf
aangewezen te zijn in deze onherbergzame, grillige omgeving. Het zien te overleven in de soms moeilijke
omstandigheden is een belangrijk onderdeel van de pioniersgeest. “The West”, zoals dat als motief bekend is
uit literatuur en film, kan ook in de realiteit van het hier en nu dienen als achtergrond om hedendaagse
utopische dromen van onafhankelijkheid en vrijheid op te projecteren. 318
Toen Zittel in de jaren negentig naar Williamsburg (New York) kwam, was het stadsdeel nog een
post-industrieel gebied met veel tekenen van verval en leegstaande gebouwen. In deze periode was Zittel ook
hier bezig onontgonnen terein te verkennen. Het pionieren op deze vergeten plek sluit aan bij de
Amerikaanse frontiergedachte. Toch trok Zittel niet zo zeer vanwege ideologische redenen naar Joshua Tree,
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maar eerder vanwege praktische redenen. Hier was simpelweg meer ruimte en vrijheid om te
experimenteren.319 Zittel vergelijkt deze experimenteerdrift met een kinderlijke neiging om alles uit te
proberen, een wens die als kind nooit in vervulling ging. 320 Het gebied werd in de jaren veertig en vijftig door
de Homestead Act in een raster verdeeld. De overheid gaf een stuk grond van 5 acres gratis weg als de
nieuwe eigenaar het verbeterde door er een klein bouwwerk op te zetten. Het resultaat is dat het
woestijnlandschap nu bestaat uit een eindeloos raster met meestal verlaten schuurtjes. 321 Het is een rommelig
landschap, waar de natuur en het weerbarstige klimaat het veelal hebben gewonnen van onrealistische
dromen.322
In de jaren zestig zagen de kunstenaars dit gebied als een manier om te ontsnappen aan de
kunstwereld. Hun immense werken konden ze ook alleen hier realiseren. De afgelegen locatie
in de woestijn is noodzakelijk voor het ervaren van een spirituele, contemplatieve ervaring van het sublieme.
Hoewel Zittel het werk van de Land Art kunstenaars kent, ziet zij vooral de praktische voordelen van de
woestijn, simpelweg als een oneindige ruimte met ongekende mogelijkheden. 323 Zo heeft Zittel, geïnspireerd
door het werk Lightning Field (1977) van Walter de Maria, in de buurt van haar ranch een Regenerating
Field ingericht. Het bestaat uit metalen bakken op paaltjes, die Zittel gebruikt om panelen van papierpulp in
de hete woestijnzon te laten drogen (afb. 4.16). Zowel het werk van De Maria als van Zittel bestaat uit in een
raster geplaatste paaltjes, en maakt gebruik van de energie die van nature in de omgeving beschikbaar is.
Maar er zijn verschillen. Zo is het werk van De Maria enorm van afmetingen en bestaat het uit 400 stalen
palen. Het werk van Zittel bestaat uit 25 lage vierkante bakken op korte paaltjes. Het werk van De Maria is
bedoeld om een overweldigend esthetisch schouwspel te creëren, als de omstandigheden ten minste goed
zijn. Alleen bij onweer, wat niet vaak voorkomt, is het effect te zien. Het werk van Zittel heeft een meer
praktische toepassing. Ze experimenteert met allerlei materialen voor het maken van platen, met de
bedoeling om afval te recyclen en tegelijkertijd nieuwe bouwmaterialen te ontwikkelen. 324
Hoewel Zittel naar Joshua Tree is getrokken om meer vrijheid te hebben om te experimenteren, is
deze plaats slechts relatief geïsoleerd. 325 De bewoners passen op de een of andere manier niet in de 'gewone'
maatschappij, en kiezen voor een leefstijl “off-the-grid”. Deze buitenstaanders hebben hier tijdelijke
drugslaboratoria, vluchten voor persoonlijke tegenslag of zijn simpelweg op zoek naar rust en ruimte. 326 De
plaatselijke bevolking bestaat voor een groot deel uit kunstenaars en mensen op zoek naar een alternatieve
leefstijl.327 Zittel ervaart hier de psychologische ruimte om haar persoonlijke visies te ontwikkelen en te
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testen. De lijst met regels die ze opstelt, “These Things I Know for Sure” (bijlage 1), richt zich op de meest
basale, dagelijkse activiteiten, die toch, volgens Zittel, definiërende zaken voor iemands persoonlijkheid zijn.
Ze probeert op deze manier te achterhalen of er sprake is van universele wetten en principes, of dat de mens
eerder gedreven wordt door eigen regels. 328 “These Things I know for Sure” is tot stand gekomen aan de
hand van Zittels systematische onderzoek naar haar eigen gewoontes. Met behulp van experimenten stelt ze
de regels vast die het voor haar mogelijk maken haar leven zo aangenaam mogelijk in te richten. 329 Een regel
die betrekking heeft op de regels zelf is bijvoorbeeld regel 10: “What makes us feel liberated is not total
freedom, but rather living in a specific set of limitations that we have created and prescribed for ourselves.”
Andere regels hebben betrekking op de woninginrichting en vormgeving: “Ambiguity in visual designs
ultimately leads to a greater variety of functions than design that are functionally fixed.” (regel 7), of op het
huishouden: “Surfaces that are “easy to clean” also show dirt more. In reality a surface that camouflages dirt
is much more practical than one that is easy to clean.” (regel 2). 330
Het creëren van een woon- werkplaats buiten de normale maatschappij is volgens Zittel de beste
manier om te kunnen leven volgens haar eigen regels, en te ontsnappen aan de eisen van de samenleving.
Volgens Zittel moeten mensen door middel van zelfanalyse hun eigen regels vaststellen maar niet aan
anderen opleggen.331 Het lijkt erop dat Zittels ideale situatie bereikbaar is, mits ze de regels strikt naleeft, wat
voor een buitenstaander nogal dwangmatig kan lijken. Zelf zegt ze de regels echter niet als dwingend te
ervaren. Wel voert de regels die ze opstelt tot het uiterste door en test ze daarmee op bruikbaarheid. Ze heeft
zo de mogelijkheid zich volledig te concentreren op de omstandigheden waarin zij als individu het beste
gedijt. Een van de regels luidt dan ook:
The creation of rules is more creative than the destruction of them. Creation demands a higher
level of reasoning and draws connections between cause and effect. The best rules are never
stable or permanent, but evolve naturally according to context or need.332

De regels zijn dus niet zo strikt dat Zittel niet bereid is om ze te veranderen als dat nodig is. Ze evolueren op
een natuurlijke manier.333 De capsules die Zittel creëert, zoals de Escape Vehicles of Comfort Units, lijken op
het eerste gezicht benauwend door de kleine ruimte waarin ze de gebruiker opsluiten, maar binnen deze
cocon is de mens zowel beschermd als vrij, omdat de omstandigheden volledig zijn aangepast aan de eigen
eisen. Zittel stelt dat hetzelfde geldt voor haar regels. Deze ervaart ze als bevrijdend, in plaats van dwingend,
omdat ze ze zonder consequentie kan overtreden. Dat is niet het geval bij wetten of bouwverordeningen. 334
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4.5 Conclusie
In hoeverre kunnen we het werk van Zittel nu een utopie noemen? De allesomvattendheid van haar werk
sluit aan bij stromingen als het Russische Constructivisme en Bauhaus. 335 Met de Bauhausarchitectuur, maar
ook met het werk van Le Corbusier, heeft Zittels werk gemeen dat traditionele categorieën, zoals tussen
architectuur en design of sculptuur vervagen. Net als voor deze architecten is het voor Zittel van groot belang
hoe we de ruimtes waarin we verblijven beleven. Ze probeert op een speelse wijze te achterhalen welke
wetmatigheden ze kan ontdekken in haar eigen gewoontes. Naar eigen zeggen ontstaat er door dit precieze
afmeten van haar behoeften een gevoel van vrijheid. 336 In tegenstelling tot bijvoorbeeld het werk van Le
Corbusier zijn de regels die Zittel uit het onderzoek naar haar leefgewoonten destilleert niet rigide maar
vormen ze zich geleidelijk, op een natuurlijke manier, zonder vooropgezet plan of vastomlijnd doel: “[...]
The best rules are never stable of permanent, but evolve naturally according to context or need.” 337 En terwijl
Le Corbusier er naar streeft om zijn algemeen geldende ideaal op de leefomgeving van vele mensen
tegelijkertijd toe te passen in megalomane projecten, zoekt Zittel naar een persoonlijk ideaal. Haar werk
vertegenwoordigt geen algemeen geldende regels, maar slechts die van een enkel individu. In haar
ontwerpen zijn de individuele wensen van de gebruiker leidend, wat het ideaal bereikbaarder maakt. Zoals
uit interviews blijkt, is Zittel zelf erg tevreden met het door haar bereikte resultaat. Als droom voor de
toekomst ziet ze zichzelf graag nog lang in haar eigen land wonen, en anders rondreizen in een van de door
haar ontworpen verplaatsbare woonunits, zoals de Travel Traler Unit, zoals ze die voor verschillende
vrienden, familieleden en opdrachtgevers ontwierp. Het thema dat in het werk van Zittel centraal staat, is het
reflecteren op de mens in zijn omgeving. Ze analyseert dagelijkse huiselijke routines die ons soms
belemmeren maar tegelijkertijd houvast geven. Het gaat niet alleen om het eindproduct, maar ook om de
manier waarop het tot stand komt. Zittel heeft een “intimate universe” gecreëerd waarbinnen ze volgens haar
eigen regels leeft en daardoor vrij is. Toch blijft ze tegelijkertijd zoeken naar de best mogelijke oplossingen
voor schijnbaar kleine problemen. Het gaat erom in een voorwaartse beweging te blijven: “People are most
happy when they are moving forward towards something not yet quite attained.” (regel 14). 338
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bron: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., Andrea Zittel; Critical Space, New York 2005, p. 87.
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82
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Rosen Galery, New York.
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spiegel, fornuis, huishoudelijke objecten, 218 x 239 x 173 cm, Andrea Rosen, New York.
bron: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., Andrea Zittel; Critical Space, New York 2005, p. 129.

Afb. 4.6 Andrea Zittel, A-Z Living Unit, 1993, staal, hout, kinderbed, krukken, spiegel, fornuis, oven, huishoudelijke
objecten, 152 x 102 x 76 cm (gesloten), 152 x 102 x 155 cm (open), Milwaukee Art Museum.
bron: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., Andrea Zittel; Critical Space, New York 2005, p. 130.
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Afb. 4.7 Andrea Zittel, A-Z Living Unit, 1994.
bron: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., Andrea Zittel; Critical Space, New York 2005, p. 131.

Afb. 4.8 Andrea Zittel, Brochure voor A-Z Living Unit (detail), 1994.
bron: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., Andrea Zittel; Critical Space, New York 2005, p. 133.
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Afb. 4.9 Andrea Zittel, A-Z Travel Trailer Unit, 1995, aangepast door Gordon en Miriam Zittel, 1995, staal, hout, glas,
tapijt, huishoudelijke objecten, 236 x 236 x 488 cm.
bron: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., Andrea Zittel; Critical Space, New York 2005, p. 58.

Afb. 4.10 Brochure A-Z Travel Trailer Unit, 1995.
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Afb. 4.11 Andrea Zittel, A-Z Escape Vehicles, eigendom van en aangepast door Andrea Rosen (links) en Robert Shiffler
(rechts), 1996, diverse materialen, 152 x 102 x 213 cm.
bron: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., Andrea Zittel; Critical Space, New York 2005, p. 201.

Afb. 4.12 Andrea Zittel, A-Z Escape Vehicle (interieur), eigendom van en aangepast door Andrea Rosen, 1996, staal,
isolatiemateriaal, fluweel, spiegel, glas, 152 x 102 x 213 cm.
bron: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., Andrea Zittel; Critical Space, New York 2005, p. 204.
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Afb. 4.13 Andrea Zittel, A-Z Escape Vehicle (interieur), ingericht door Andrea Zittel, 1996, staal, isolatiemateriaal, wol,
glas, gekleurd glas, water, glasvezelversterkte kunststof, hout, kiezels, papier-mâché, verf, 152 x 102 x 213 cm., The
Museum of Modern Art, New York.
bron: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., Andrea Zittel; Critical Space, New York 2005, p. 202.

Afb. 4.14 Andrea Zittel, A-Z West, Joshua Tree, California, 2004.
bron: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., Andrea Zittel; Critical Space, New York 2005, p. 98.
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Afb. 4.15 Andrea Zittel, Prototype for A-Z Raugh Desk #2, 2001, houtvezelplaat (MDF), verf, polyurethaan, stof,
schuimrubber kussens, diverse accessoires, 71 x 320 x 320 cm, Emanuel Hoffmann Foundation, permanente bruikleen
aan Öffentliche Kunstsammlung, Bazel, Zwitserland.
bron: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., Andrea Zittel; Critical Space, New York 2005, p. 173.

Afb. 4.16 Pulp Panels, 2001.
bron: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., Andrea Zittel; Critical Space, New York 2005, p. 161.
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Conclusie
In deze scriptie heb ik onderzocht op welke onderscheidende manieren Le Corbusier, Superstudio en Andrea
Zittel gestalte geven aan hun utopische idee van een ideale woonomgeving. Deze kunstenaars hebben met
elkaar gemeen dat ze in hun ideeën een zekere structuur en regelmaat nastreven in hun zoektocht naar
universele, allesomvattende waarden. De utopie kent een lange traditie. Het nadenken over de beste
staatsvorm, samenleving, stad en woning is van alle tijden en drukt een algemeen menselijk verlangen uit
naar een wereld van perfecte harmonie en geluk. Het is een thema waar schrijvers, politiek denkers en
architecten zich al eeuwen mee bezighouden. Aanvankelijk was het vooral een theoretische denkoefening
waarbij de auteur zich verdiepte in mogelijkheden voor een betere versie van de contemporaine samenleving
en zowel politieke en maatschappelijke als stedenbouwkundige en architectonische verbeteringen voorstelde.
Zo schreef Plato Politeia (ca. 380 v. Chr.) waarin hij zijn ideale staat baseerde op de militair geordende
Spartaanse samenleving, met een grote mate van orde, regelmaat en met strenge regels.
Net als veel andere utopische auteurs situeerde Plato zijn ideale wereld in een lang vervlogen tijd.
Deze wereld was dus onbereikbaar, net als wanneer de utopische wereld zich op een verborgen locatie
bevond zoals in New Atlantis (1627) van Francis Bacon of in Thomas More's Utopia (1516). More goot zijn
verhaal in de vorm van een denkbeeldige reis, waarin de fictieve reiziger Raphael Hythlodeus de ideale
wereld na een barre tocht en vele omzwervingen per toeval ontdekte. Deze roman, waarin More kritiek
leverde op de contemporaine maatschappij, was duidelijk geïnspireerd op de ontdekkingsreizigers die veel
spannende verhalen over exotische oorden mee naar huis namen. Om een breuk met het hier en nu te
verkrijgen streefden politiek denkers vaak naar een revolutie of oorlog, terwijl stedenbouwers en architecten
met de sloopkogel een tabula rasa creëerden.
Een andere overeenkomst tussen veel utopieën is het verlangen naar orde en gelijkheid, waarmee
auteurs en stedenbouwers de chaotische wereld probeerden te beteugelen. Meestal ging dit ten koste van
pluralisme en diversiteit in de maatschappij, en was het dan ook nodig de mensen door middel van dwang
aan het systeem te onderwerpen om het ideaal te bereiken. De orde en regelmaat die stedenbouwers en
architecten nastreven in de fysieke vorm van de stad of het gebouw zou ook orde en regelmaat in de
maatschappij veroorzaken. Zo zouden de geometrische vormen waaruit utopische steden vaak bestaan, zoals
Utopia, Atlantis, maar ook de vijftiende en zestiende eeuwse vestingsteden, een hemels ideaal of een
uitdrukking van logica en rede vertegenwoordigen.
Hoewel aanvankelijk met een utopie vooral een onmogelijk ideaal werd aangeduid, kwam vanaf de
achttiende en negentiende eeuw de nadruk vooral te liggen op het geloof in het ideaal. Steeds vaker spoorden
zulke voorstellingen aan om pogingen te ondernemen deze ook te verwezenlijken. De Franse revolutie is hier
een voorbeeld van. Ook in de stedenbouw zijn veel idealen in de realiteit uitgevoerd zoals Garden City van
Ebenezer Howard. Hieruit blijkt dat het maken van een ideaalvoorstelling veranderingen daadwerkelijk in
gang kan zetten. De fantasie is de eerste stap op weg naar een betere wereld.
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Het idee dat architectuur en stedenbouw een transformerende kracht zouden uitoefenen op de
bewoners is al heel oud. Uit Cuzco, China en het antieke Griekenland kennen we vele voorbeelden van
stadsplattegronden die gebaseerd zijn op logische, regelmatige geometrische vormen zoals cirkel, vierkant en
raster, een regelmaat die zou doorwerken in de samenleving. Ook hedendaagse stedenbouwers en architecten
geloven dat het opnieuw vormen van de stedelijke omgeving problemen met betrekking tot overbevolking,
vervuiling, sociale ongelijkheid en milieu kan oplossen. Le Corbusier, Superstudio en Andrea Zittel
probeerden een situatie te scheppen die contemporaine problemen het hoofd zou bieden. In hoeverre is de
situatie die zij nastreven utopisch te noemen?
Le Corbusier geloofde sterk in de transformerende kracht van de architectuur en theoretiseerde veel
over de rol die de stedelijke omgeving en huisvesting zouden kunnen spelen in de verbetering van de mensen
die er zouden wonen en verwerkte de ideeën die hij hierover ontwikkelde in zijn ontwerpen. In zijn boeken
Vers Une Architecture (1924), Urbanisme (1925) en La Ville Radieuse (1933) leverde hij kritiek op de
Europese stad en deed hij suggesties voor alternatieven. De Europese steden zouden volgens Le Corbusier te
krap en te chaotisch zijn. Ze ontstonden in een tijd waarin het dagelijks leven en het verkeer andere eisen aan
de stad stelden dan in onze huidige tijd. Doordat ze zich organisch hebben gevormd over een periode van
eeuwen, zijn ze een onsamenhangend geheel waar een overkoepelend, structurerend plan ontbreekt. In plaats
van de op “emoties” gebaseerde, organische structuur moet het stadsontwerp tot stand komen door middel
van de rede. Door de toepassing van rechte lijnen, heldere vormen, in serie geproduceerde bouweenheden en
een zo efficiënt mogelijke indeling zou een “mechanische schoonheid” ontstaan die was gebaseerd op de
door functionele eisen gedreven industriële bouwkunst.
Niet alleen de stad zelf, ook kleinere onderdelen: straat, appartementencomplex en woonhuis,
ordende Le Corbusier op een rationele manier tot een samenhangend geheel. Dit was alleen mogelijk door de
stad volledig opnieuw op te bouwen na rigoureuze sloop en dan als een geheel vorm te geven. Hierdoor zou
er ook een grotere samenhang ontstaan in de maatschappij met zowel ruimte voor collectieve participatie als
de ontwikkeling van het individu. Een ontwerp waarin Le Corbusier deze principes toepaste is bijvoorbeeld
het Plan Voisin (1925), waarin in Parijs alle bebouwing langs de Seine afgebroken zou worden en vervangen
door zes enorme kruisvormige wolkenkrabbers. De tussenliggende ruimte zou een groene zone worden. In
dit plan en in andere stadsontwerpen zoals Ville Contemporaine pour Trois Million Inhabitants (1922) en
Ville Radieuse (1930) bracht Le Corbusier zones aan voor wonen, werken, ontspannen en verkeer waardoor
de stad zou functioneren als een geoliede machine.
Le Corbusier kreeg niet de kans om een volledige stad volgens zijn principes vorm te geven, maar
wel op iets kleinere schaal in l'Unité d'Habitation (1947-1952) in Marseille. Deze “woonmachine” bestond
uit appartementen en was toegerust met allerlei collectieve voorzieningen voor de bewoners, zoals winkels
en sportgelegenheden. De appartementen waren standaardeenheden, gebaseerd op de door Le Corbusier
ontwikkelde eenheidsmaat “module”, die los in een frame waren geschoven. Doordat de appartementen
allemaal nagenoeg gelijk waren zou het Unité-project ook gelijkheid tussen de bewoners uitlokken. De
ideeën van Le Corbusiers oefenden een grote invloed uit op de stedenbouw in Europa. Maar dat zijn
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ontwerpen de bewoners werkelijk zouden veranderen, bleek toch een te hoog doel. Le Corbusier zag zelf ook
wel in dat de architectuur alleen niet de maatschappelijke veranderingen teweeg kon brengen die nodig
waren om armoede en criminaliteit uit de samenleving te bannen. Hiervoor had hij hulp van de politiek
nodig.
De architectonische vormen die Le Corbusier toepaste in zijn ontwerpen probeerde hij uit in
kleinschaliger projecten. Zo paste hij bijvoorbeeld in Maison Ozenfant (1922) van glas en staal toe en
besloeg een deel van dit atelierhuis voor zijn vriend de schilder Amédée Ozenfant twee verdiepingen, een
principe dat in vrijwel al zijn ontwerpen terugkeert. Ook in het appartementcomplex Immeuble Molitor
(1931), waarvan hij zelf de bovenste twee verdiepingen bewoonde, gebruikte hij veel glas en staal voor de
buitenzijde, terwijl hij in het interieur veel organische vormen en materialen toegepaste. Het uitzicht op de
omliggende heuvels aan de ene zijde en de stad aan de andere zijde is zorgvuldig gecomponeerd, net als in
zijn vakantiehuis Le Cabanon (1951) aan de Côte d'Azur.
Le Corbusier zocht naar een totaalconcept dat de perfecte balans vormde tussen collectief en
individu en tussen natuur en civilisatie. Hij zocht naar een universeel ideaal, waarbij hij voorbij ging aan de
diversiteit van de maatschappij, zodat het resultaat een oplossing was die niemand helemaal paste.
Totaalconcepten zoals Le Corbusier die graag toepaste en die na de Tweede Wereldoorlog overal in
Europa verrezen, riepen veel weerstand op. De nieuwe wijken, geïnspireerd door het Modernisme vonden
veel mensen desolaat, saai en naargeestig. Ook sommige architecten verzetten zich tegen deze beweging,
zoals het Italiaanse architectuurcollectief Superstudio. Deze groep bestond uit zes rebelse Florentijnse
architectuurstudenten: Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di Francia, Gianpiero Frassinelli, Alessandro
Magris, Roberto Magris en Alessandro Poli. Net als veel studenten waren ze actief in linkse
protestbewegingen die zich inzetten voor maatschappelijke thema's en voor de vernieuwing van het
onderwijs, dat in hun ogen ernstige tekortkomingen vertoonde en bovendien niet mee bewoog met de
contemporaine vernieuwingen op architectuurgebied. Superstudio interesseerde zich voor internationale
bewegingen die de traditionele conventies op het gebied van architectuur en stedenbouw overboord gooiden
en experimenteerden met nieuwe vormen van stadsplanning. Zo was de beweging van de
Megastructuralisten een belangrijke inspiratiebron, net als de toepassing van het gebruik van technologie in
het werk van Archigram. De studenten begonnen zelf lessen te organiseren met betrekking tot bijvoorbeeld
het psychologisch effect van de ruimte. Ook onderzochten ze de relatie tussen de verschillende kunstvormen
en pasten ze vernieuwende kunstvormen toe zoals de collage. Een andere inspiratiebron voor Superstudio
waren de Internationale Situationisten, die in de architectuur de drijvende kracht zag om maatschappelijke
veranderingen teweeg te brengen.
Een van de drijvende krachten achter Superstudio was Adolfo Natalini die in zijn afstudeerscriptie
(1966) de grondslagen van de groep formuleerde. Met zijn ontwerp voor het zogenaamde Palazzo dell'Arte
als uitgangspunt liet hij het belang zien van het gebruik van historische bouwstijlen, zoals die van het
Palazzo, maar tegelijkertijd benadrukte hij in het ontwerp het belang van moderne technologie. De
tentoonstelling Superarchitettura die de studenten van Superstudio in 1966 organiseerden markeerden het
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begin van hun samenwerking.
De leden van Superstudio geloofden dat er in de maatschappelijke veranderingen die ze graag zagen
gebeuren, ook een taak voor de architectuur was weggelegd. De zorgen die de groep had over de
contemporaine ontwikkelingen op zowel maatschappelijk als architectonisch gebied drukten ze uit in hun
ontwerpen Dodici Città Ideali (1971) en Monumento Continuo (1969). Dodici Città Ideali was een
verzameling van twaalf ontwerpsteden waarin nastrevenswaardige principes zoals discipline, orde, gelijkheid
en efficiëntie dusdanig rigide waren doorgevoerd dat het resultaat niet anders kan worden omschreven dan
als een nachtmerrie om in te leven. Ze waren dan ook niet bedoeld om daadwerkelijk uit te voeren, maar
eerder als kritische reflectie op hedendaagse ontwikkelingen. Zo bewoog de Lopende bandstad zich voort
doordat deze zich aan de voorzijde in hoog tempo uitbreidde en aan de achterzijde verbrokkelde.
Vanzelfsprekend woonden de meest ambitieuze inwoners in de mooiste, nieuwste huizen, terwijl degenen die
minder hun best deden achteraan in de krotten moesten wonen. Hiermee toonde Superstudio de eeuwige race
in de Westerse wereld om voorop te lopen. Ook de Stad van de schitterende huizen draaide erom zoveel
mogelijk aanzien te verwerven. Iedere inwoner deed zijn best om het mooiste en hoogste huis te bouwen als
enige doel in het leven. Hoewel de huizen aan de buitenzijde prachtig waren, was de binnenkant een kale
ruimte zonder comfort. Superstudio toonde met een dergelijke wedloop het najagen van lege, oppervlakkige
verlangens van het kapitalisme. Het doel van Superstudio was om architectuur en design te ontdoen van elke
vorm van status.
Met het ontwerp Monumento Continuo leverden de leden van Superstudio ook kritiek op de
Modernistische bouwstijl, die in hun ogen de wereld overwoekerde. Dit globaal uitgestrekte, Modernistische
monument maakte alle andere monumenten op aarde overbodig. Met dit ontwerp en met de visionaire
stadsontwerpen wilde Superstudio de menselijke neiging laten zien tot het zoeken naar allesomvattende
oplossingen op politiek en architectonisch gebied. Met hun, niet voor uitvoering bedoelde, karikaturale
voorstellingen van de realiteit leverde Superstudio kritiek op ontwikkelingen op maatschappelijk en
architectonisch gebied. Zowel politici als stedenbouwers en architecten zijn in de ontwikkeling en uitvoering
van totaalconcepten nogal star en hebben geen oog voor de menselijke tekortkomingen die het ideaal
onbereikbaar maken. Superstudio wilde laten zien wat het wél consequent doorvoeren zou betekenen. Deze
starheid zag de groep ook terug in de woningbouw van het Modernisme. Door gebrek aan flexibiliteit zou er
geen ruimte zijn voor het individu om zich te ontplooien.
De architectuur zou volgens Superstudio uiteindelijk slechts een zeer bescheiden rol spelen wanneer
mensen zelf hun leven zouden gaan vormgeven aan de hand van hun 'ware behoeften'. De voorstellingen die
de groep maakte dienden de bescheiden functie van het aan de beschouwer tonen van een andere
mogelijkheid. Het produceren en bij anderen uitlokken van een kritische houding was de belangrijkste taak
die Superstudio voor de architectuur had weggelegd. De plannen die Superstudio presenteerde, waren niet
bedoeld om daadwerkelijk uit te voeren. Door het maken van een voorstelling van een andere werkelijkheid,
prikkelde de groep zichzelf en anderen om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, waardoor ook echte
verandering op gang kon komen.
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Andrea Zittel beschouwt haar dagelijks leven als een experiment en gebruikt haar ervaringen in haar
leefomgeving om nieuwe concepten te ontwikkelen en haar leefregels op te baseren. Alles in en om haar huis
in de woestijn van California is onderdeel van een zoektocht naar de, voor haar, ideale woonomgeving. Zoals
Le Corbusier een standaard probeerde te ontwikkelen die universeel toepasbaar was voor de hele
samenleving, zo zoekt Zittel naar een standaard voor alle aspecten van haar eigen huiselijke leven.
Deze zoektocht begon in de jaren negentig, wanneer Zittel zich met haar atelier, A-Z East, vestigde
in New York. Vanwege de beperkte oppervlakte ervan, experimenteerde ze hier met ruimtebesparende
oplossingen. De combinatie van wonen en werken in A-Z East herinnerde haar aan de manier waarop in
vroeger tijden ambachtslieden hun werkplaats met hun woning combineerden. Zittel realiseerde zich dat er
daardoor sprake was van een grotere verbondenheid tussen het product en de maker en tussen het product en
de gebruiker dan in de huidige tijd van massaproductie en commercie. Het kapitalisme zorgde voor een
onthechting door consumenten te verleiden tot het kopen van producten zonder intrinsieke waarde. Zittel
bood via haar bedrijf A-Z Services ook ruimtebesparende oplossingen te koop aan, die ze met glossy
foldermateriaal aanprees als commerciële producten. Hoewel ze enkel op maat gemaakt handwerk leverde
speelde ze hier met de beeldtaal van massaproductie.
Een voorbeeld van de producten die ze aanbood zijn de zogenaamde Living Units (v.a. 1993):
compacte, mobiele eenheden die voorzien werden van allerlei elementen die tegemoet kwamen aan de door
de klant gewenste functies van een woon- en/of werkplek. De gebruiker kon ze opvouwen tot een kist en
overal mee naartoe nemen, om zo altijd het comfort en de geborgenheid van thuis bij zich te hebben. Een
variant op dit concept waren de Travel Trailer Units (1995), caravans die aan de hand van de wensen van de
gebruiker waren voorzien van de gewenste functies. De gebruiker had de mogelijkheid deze Units aan zijn
wensen aan te passen, zodat voor hem de ideale omstandigheden ontstond. Bovendien verwees Zittel met
deze caravans naar de diep in de Amerikaanse cultuur gewortelde drang naar vrijheid en onafhankelijkheid
die verbonden is met de trailer.
Ook het leven dat Andrea Zittel leidt op de range in de woestijn van California, waar ze in 2000 haar
huis en atelier A-Z West vestigde, roept herinneringen op aan de pioniersgeest van het Amerikaanse westen.
Zelfredzaamheid in moeilijke omstandigheden en een sterk verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid zijn
eigenschappen die de bewoners van dit gebied al eeuwenlang kenmerken. Hier heeft Zittel de ruimte en de
vrijheid om naar hartelust te experimenteren met huishoudelijke oplossingen en een systematisch onderzoek
naar haar eigen gewoonten uit te voeren. Aan de hand van haar bevindingen stelt ze een lijst, “These things I
know for sure”, samen van “regels”, die eigenlijk meestal meer weg hebben van wetmatigheden die ze
simpelweg heeft vastgesteld zoals: “It is a human trait to organize things into categories [...]” en “Surfaces
that are “easy to clean” also show dirt more. [...]”. Andere regels gaan eerder over het nut of het belang van
de regels zelf: “What makes us feel liberated is not total freedom, but rather living in a set of limitations that
we have created for ourselves.”. Zittel ervaart haar zelf opgelegde regels dus niet als beperking maar als
veiligheid en controle.
Zittel vat in de laatste van haar regels het probleem dat vaak ontstaat bij de uitvoering van een utopie
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goed samen: “Personal truths are often perceived as universal truths. For instance, it is easy to imagine that a
system or design that works well for oneself will work for everyone else.” Een utopie biedt een
allesomvattende oplossing voor problemen in de samenleving: een totaalconcept waar vaak zowel politiek
als architectuur en stedenbouw een onderdeel van zijn. Maar juist het proberen om oneffenheden weg te
strijken is wat de utopie een onmogelijke onderneming maakt. Het verlangt de medewerking van alle
deelnemers van de samenleving en gaat daarmee voorbij aan de diversiteit van mensen. In veel gevallen
betekent dit het beperken van individuele vrijheid, zoals Superstudio op karikaturale wijze laat zien. In
dictaturen gaat dit over het algemeen gepaard met onderdrukking en geweld, waardoor uiteraard een
onwenselijke situatie ontstaat. Wanneer het enkel gaat om de woonomgeving blijken mensen de
belemmeringen ervan niet per sé onoverkomelijk te vinden. De gebouwen van Le Corbusier hebben vele
tevreden bewoners, die kennelijk bereid zijn zich te voegen naar hun woning en leefomgeving. Zittel, die
alleen zichzelf beperkingen oplegt en zich de vrijheid gunt hiervan af te wijken, schijnt de regelmaat en
structuur ervan als geruststellend te ervaren. Niet alleen hebben mensen de behoefte hun huis aan hun
behoeften aan te passen, maar ze zijn ook bereid zich te voegen naar het huis of de omgeving waar ze nu
eenmaal wonen. Mensen zijn geneigd hun omgeving naar hun hand te zetten en hun dromen er op te
projecteren. Deze dromen zijn de motor achter de veranderingen die mensen in hun leefomgeving en hun
leven aanbrengen. Het in vervulling gaan van deze dromen is geen eindpunt maar is steeds opnieuw een bron
voor nieuwe dromen. In die zin is het bereiken van een utopie inderdaad onmogelijk.

95

Bijlage 1 – These Things I know for sure
1. It is a human trait to organize things into categories. Inventing categories creates an illusion that there is an
overriding rationale in the way that the word works.
2. Surfaces that are "easy to clean" also show dirt more. In reality a surface that camouflages dirt is much
more practical than one that is easy to clean.
3. Maintenance takes time and energy that can sometimes impede other forms of progress such as learning
about new things.
4. All materials ultimately deteriorate and show signs of wear. It is therefore important to create designs that
will look better after years of distress.
5. A perfect filing system can sometimes decrease efficiency. For instance, when letters and bills are filed
away too quickly, it is easy to forget to respond to them.
6. Many "progressive" designs actually hark back towards a lost idea of nature or a more "original form."
7. Ambiguity in visual design ultimately leads to a greater variety of functions than designs that are
functionally fixed.
8. No matter how many options there are, it is human nature to always narrow things down to two polar, yet
inextricably linked choices.
9. The creation of rules is more creative than the destruction of them. Creation demands a higher level of
reasoning and draws connections between cause and effect. The best rules are never stable or permanent, but
evolve, naturally according to content or need.
10. What makes us feel liberated is not total freedom, but rather living in a set of limitations that we have
created and prescribed for ourselves.
11. Things that we think are liberating can ultimately become restrictive, and things that we initially think are
controlling can sometimes give us a sense of comfort and security.
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12. Ideas seem to gestate best in a void--- when that void is filled, it is more difficult to access them. In our
consumption-driven society, almost all voids are filled, blocking moments of greater clarity and creativity.
Things that block voids are called "avoids."
13. Sometimes if you can't change a situation, you just have to change the way you think about the situation.
14. People are most happy when they are moving towards something not quite yet attained (I also wonder if
this extends as well to the sensation of physical motion in space. I believe that I am happier when I am in a
plane or car because I am moving towards an identifiable and attainable goal.)
15. What you own, owns you.
16. Personal truths are often perceived as universal truths. For instance it is easy to imagine that a system or
design works well for oneself will work for everyone else. 339

339
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Andrea Zittel, 'These Things I know for sure', in: Paolo Morsiani, Trevor Smith, e.a., p. 12.
Regel 15 en 16 zijn nieuwere toevoegingen aan de lijst. Zie: http://naffidy.blogspot.nl/2007/06/andrea-zittel-thesethings-i-know-for.html [geraadpleegd op: 5 februari 2016].
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