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het voormalige ambassadegebouw van de Verenigde Staten 
is daar een uitgelezen plek voor. Het grote complex van 
gewapend beton is ontworpen door de Hongaars-
Amerikaanse architect Marcel Breuer, een van de belang-
rijkste leerlingen van het Bauhaus. De titel van de tentoon-
stelling kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. 
Enerzijds kan je het Bauhaus als een symptoom lezen van 
een onderliggende kwaal. De vraag is dan: van welke kwaal? 
Anderzijds kan je het Bauhaus als de ziekte zelf  beschou-
wen. De vraag is dan: wat zijn de symptomen van de ziekte 
‘Bauhaus’? West weigert een eenduidige keuze te maken en 
biedt verschillende benaderingen en antwoorden in zo’n 
twintig kleine kamers, verspreid over de eerste twee verdie-
pingen van het gebouw.
 De tentoonstelling opent met Consequences (2018), een 
video-installatie van John Barker en László Vancsa. Wie de 
inleidende installatie niet de nodige aandacht geeft, staat 
een moeilijk te begrijpen vervolg te wachten. De twintig 
‘Bauhauskamers’ hebben ieder een thema. Zo ontkracht de 
eerste kamer bijvoorbeeld de mythe van het progressieve 
Bauhaus door een licht te werpen op de banden die sommi-
ge Bauhausleden met het nazisme onderhielden. Ook de 
cultuurhistorische context waarin de school ontstond komt 
aan bod, met veel aandacht voor de Eerste Wereldoorlog als 
katalysator voor de toenemende mechanisatie van de wes-
terse samenleving. De relatie tot het Bauhaus is soms erg 
indirect. Wie een beetje thuis is in de periode zal met Ernst 
Friedrichs antioorlogsboek Krieg dem Kriege (1924) of  
Georg Grosz’ gitzwarte illustraties voor het dadaïstische 
tijdschrift Die Pleite weinig nieuws ontdekken en zich boven-
dien afvragen wat dit alles met het Bauhaus te maken heeft.
 Om Symptom Bauhaus naar waarde te schatten, moet de 
bezoeker accepteren dat de expositie het karakter heeft van 
een onderzoekend essay. Niet de historisch nauwkeurig te 

omlijnen invloedssfeer van het Bauhaus staat centraal, 
maar de manier waarop diverse denkbeelden van de school 
(net als de expositie zelf) uitwaaierden en inwerkten op 
allerlei ondemocratische projecten – projecten die ingingen 
tegen de oorspronkelijke opvattingen van het Bauhaus. Dat 
komt goed tot uiting op de tweede verdieping, die onder-
zoekt hoe de vormentaal van het Bauhaus werd toegeëi-
gend door totalitaire regimes en werd ingeschreven in een 
kapitalistische expansiedrift. De geëxposeerde plannen en 
objecten zijn uiterst divers: van het nazimodernistische 
megaproject Atlantropa (1928-1952), waarmee Herman 
Sörgel Lebensraum in Afrika wilde creëren, tot de kunstcol-
lectie van de oliemaatschappij ARCO, vormgegeven door de 
Bauhausgraficus Herbert Bayer. Symptom Bauhaus zet 
zodoende een beeld neer van het Bauhaus als symptoom – 
een artistiek naïeve reactie op industrialisering en kapitalis-
me – én als ziekte – een ziekte waarvan de diverse sympto-
men zich verspreidden over vele naoorlogse projecten.
 Wie de tijd neemt om aandachtig te luisteren naar de getui-
genis in Consequences, beseft hoe de op het eerste zicht losse 
fragmenten ingenieus in elkaar passen en een afgerond 
geheel vormen. Een half  uur lang horen we de wijdlopige 
bedenkingen van een niet nader genoemde man die studeer-
de aan het Bauhaus, terwijl schijnbaar ongerelateerde beel-
den van een winterlandschap voorbijtrekken. De Eerste 
Wereldoorlog is een terugkerend thema en het Bauhaus 
krijgt er flink van langs omwille van zijn geromantiseerde 
beeld van industrialisatie. De camera zoomt uit en het win-
terlandschap blijkt een door en door geïndustrialiseerde 
omgeving met mistroostige, uniforme woonblokken. De 
echte avant-garde, bijt de man de bandrecorder toe, werd 
gevormd door de makers van de vele prothesen die de oor-
logsveteranen moesten worden aangemeten – het Bauhaus 
had geen oog voor die werkelijkheid en was daardoor makke-
lijk in te zetten voor politiek problematische projecten. Laat 
nu net die prothesen centraal staan in het boek van Ernst 
Friedrich en de tekeningen van Georg Grosz. Pas dan begin-
nen de zaken op hun plaats te vallen. Dit is de problematiek 
die Symptom Bauhaus heeft willen onderzoeken en het doet 
dat op een verrassend coherente wijze.  Bram Ieven

p Symptom Bauhaus, tot 1 januari in West, Lange Voorhout 
102 2514 EJ, Den Haag.

Le monde nouveau de Charlotte Perriand. Charlotte 
Perriand (1903–1999) heeft een rijk en gevarieerd leven 
gehad, dat bijna de hele twintigste eeuw omspant. Wat ze 
heeft gerealiseerd is uitzonderlijk, niet alleen voor een 
vrouw in een door mannen gedomineerde architectuurcul-
tuur, maar voor om het even wie: er zijn weinig oeuvres die 
zo consistent en toch verrassend hebben ingespeeld op 
maatschappelijke veranderingen en economische kansen, 
zonder uitschuivers en eigenlijk ook zonder hoogtepunten 
of  meesterwerken. De overzichtstentoonstelling dit najaar 
in de Fondation Louis Vuitton in Parijs moet miljoenen 
euro’s gekost hebben: het gehele gebouw van Frank Gehry 
uit 2014 wordt gevuld om, verspreid over twaalf  zalen, een 
chronologisch overzicht aan te bieden. Hoofdsponsor is het 
Italiaanse bedrijf  Cassina, dat vandaag een twintigtal meu-
belstukken van Perriand in productie heeft, als onderdeel 
van een aanbod ‘high-end designer furniture’, zoals de 
Tokyo Chaise Longue, ontworpen in 1940 en uitgevoerd in 
bamboe of  teak (respectievelijk 5.000 en 6.000 euro), of  de 
LC7, een stalen, draaiende buisstoel uit 1927 (2.400 euro), 
die jarenlang als gezamenlijk ontwerp van Le Corbusier, 
diens neef  Pierre Jeanneret en Perriand te boek stond, maar 
waarvan het auteurschap ondertussen definitief  aan 
Perriand toebehoort.

Op de wat hyperbolisch getitelde tentoonstelling Le monde 
nouveau de Charlotte Perriand is veel meer te zien dan meu-
belstukken. Het team van curatoren, waar naast kunst- en 
architectuurhistorici als Arthur Rüegg en Gladys Fabre ook 
Perriands dochter en haar echtgenoot deel van uitmaken, is 
erin geslaagd om niet alleen meer dan tweehonderd design-
objecten, maar ook tweehonderd kunstwerken te verzame-
len. Het leidt, vooral wat de eerste helft van de twintigste 
eeuw betreft, tot de reconstructie van een artistiek klimaat 
in Frankrijk en bij uitbreiding Europa. Werk van Alexander 
Calder, Pablo Picasso en vooral Fernand Léger (met wie 
Perriand bevriend was en vaak samenwerkte) is tekenend 
voor een generatie die in de jaren twintig en dertig zonder 
remmingen verliefd werd op alle mogelijkheden die indus-
triële ontwikkelingen en technologische innovaties aanbo-
den. In 1927 werd Perriand lid van het team van Le 
Corbusier, die haar tijdens een eerste bezoek nog brutaal de 
deur had gewezen: ‘We doen hier niet aan borduren.’ In 
hetzelfde jaar maakte ze een collier van een kogellager, een 
stalen en cirkelvormig machineonderdeel dat opduikt in 
Légers schilderij Nature morte (Le mouvement à billes) uit 
1926. Op een heldere, eenvoudige en aantrekkelijke manier 
werd het vertrouwen in het machinetijdperk uitgedrukt – 
het geloof  dat ook het dagelijks leven er alleen beter op zou 
worden door zo compleet mogelijk te moderniseren. 
Fantastisch zijn de reconstructies van interieurs voor ten-
toonstellingen en beurzen waaraan Perriand meewerkte, 
zoals het Salon d’Automne (1929) of  het Maison du Jeune 
Homme, een conceptwoning op de wereldtentoonstelling 
van 1935 in Brussel. Het ideaal van een gezonde geest in 
een gezond lichaam wordt ruimtelijk vertaald; een bureau 
om te studeren (met een krijtbord aan de wand) is door een 
groot net gescheiden van een kleine gymnastiekzaal met 
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hoog plafond, waaraan een trapeze en ringen zijn bevestigd. 
Om bij wijze van spreken niets aan de twijfel over te laten, 
realiseerde Léger in deze turnkamer een kleurig schilderij 
van 2,4 bij 4 meter, met de afbeelding van touwen, halters, 
balken, gestrekte armen en witte vlekjes die op uitvergrote 
zweetdruppels lijken. Het werk van Léger werd als verloren 
beschouwd, maar in de aanloop naar deze tentoonstelling 
is het in een Amerikaanse privécollectie teruggevonden.
 Eind jaren dertig verschuift Perriands interesse voor het 
mechanische en het geometrische naar ‘de lessen van de 
wetten van de natuur’, zoals ze het zelf  omschreef. In de 
tentoonstelling wordt dat zichtbaar in de foto’s die ze maak-
te en in de voorwerpen die ze verzamelde: keien, botten, ske-
letten, maar ook takken en wrakhout. Haar meubelontwer-
pen worden organisch, en minder symmetrisch en 
rechtlijnig. Het is een evolutie die vanaf  de jaren vijftig ster-
ker wordt, en waarin een langdurig verblijf  in Japan een 
belangrijke rol heeft gespeeld. In 1940 wordt Perriand door 
de Japanse overheid uitgenodigd om over de productie van 
industrieel design te adviseren. Al snel blijkt dat ze zelf  
bereid is om veel te leren, bijvoorbeeld door de stalen chaise 
longue die ze in 1929 maakte in Japan uit te voeren met 
plaatselijke materialen en technieken. De spanning tussen 
lokale en traditionele gebruiken enerzijds, en massaproduc-
tie, standaardisering en industrialisering anderzijds – altijd 
al sluimerend in haar werk aanwezig – wordt een expliciet 
thema. Kunst reikt een strategie aan om die spanning het 
hoofd te bieden: als interieurs in de consumptiemaatschap-

pij meer generisch, formulair en zelfs onmenselijk worden, 
dan zijn het artistieke interventies die in een serieel gepro-
duceerde woonkamer vormen van creativiteit en authenti-
citeit garanderen. Samen met Léger en Le Corbusier organi-
seert Perriand in 1955 in het warenhuis Takashimaya in 
Tokyo de tentoonstelling Synthesis of  the arts: het interieur, 
met kunst van Hartung, Richier en Soulages, wordt als 
gesamtkunstwerk gepresenteerd waarin, aldus Perriand, 
‘levende elementen in een voortdurende vernieuwing de 
artistieke noden van elk individu bevredigen’.
 Ook in de volgende decennia ontbreekt het haar niet aan 
mogelijkheden om verder te werken, hoewel net zoals bij de 
meeste andere ontwerpers van haar generatie de democra-
tiserende en licht utopische lading verdwijnt. Naarmate de 
twintigste eeuw vordert, lijkt in de inrichting van het 
‘woonmilieu’ de middenweg steeds moeilijker te volgen: 
geglobaliseerde massaproductie wordt door Ikea opge-
knapt, terwijl wat Cassina maakt enkel voor kapitaalkrach-
tigen is weggelegd. In 1961 verhuist Perriand met haar 
echtgenoot naar Brazilië, wat tot een tweede uitwisseling 
met een niet-westerse cultuur leidt. In hetzelfde decennium 
wordt ze uitgenodigd om het Palais de Tokyo in te richten – 
op de tentoonstelling is de mooie, houten, gebogen ticketba-
lie te zien. Begin jaren zeventig is ze betrokken bij wat haar 
grootste opdracht zal worden: de bouw, samen met een pro-
jectontwikkelaar, van een wintersporthotel in het skioord 
Les Arcs in de Savoie, met maar liefst 30.000 bedden. De 
badkamers en keukens, geprefabriceerd in rood polyester, 
worden als doosjes in de hotelkamers geplaatst. 
 De complete en zorgvuldige tentoonstelling in de 
Fondation Louis Vuitton  eindigt met de reconstructie van 
een eenvoudig theehuis uit 1993, gemaakt in opdracht van 
UNESCO, als onderdeel van een Japans cultuurfestival in 
Parijs. Het dak bestaat uit een dunne, groene, lichtdoorla-
tende fi lm van polyester; de draagstructuur is gemaakt uit 
bamboe, en het paviljoen wordt omringd door bamboeplan-
ten. Tegenstellingen tussen natuur en techniek, tussen west 
en oost, tussen luxe en toegankelijkheid worden voor een 
laatste keer in het oeuvre van Perriand opgeheven, op heel 
kleine schaal. Christophe Van Gerrewey

p Le monde nouveau de Charlotte Perriand, tot 24 februari 
2020 in Fondation Louis Vuitton, 8 Avenue du Mahatma 
Gandhi, 75116 Parijs. 

Boekbesprekingen
Chantal Akerman, My Mother Laughs. Chantal 
Akerman (1950–2015) heeft zich nooit ergens thuis 
gevoeld. Ze woonde afwisselend in Parijs en New York, maar 
Brussel was de thuisstad waarnaar de geroemde fi lmmaker 
soms noodgedwongen moest terugkeren voor familiezaken. 
Haar Poolse ouders trokken na de Tweede Wereldoorlog 
naar België en baatten in Brussel een meubelwinkel uit. 
Naast uitstapjes naar de Belgische kust was Brussel de voor-
naamste plek waar de familie Akerman tijd doorbracht. 
Natalia Akerman – door dochter Chantal liefkozend Nelly 
genoemd – was getraumatiseerd door de jaren die ze als tie-
ner in Auschwitz had doorgebracht, en voelde zich in 
Brussel veilig. Chantals rusteloosheid was voor Natalia dan 
ook onbegrijpelijk: waarom zou ze iets anders willen dan 
een rustig appartement met degelijke meubels? Ondertussen 
probeerde Chantal voortdurend te ontsnappen aan de hui-
selijkheid van het gezinsleven, en de relatie met haar moe-
der verliep steeds moeizamer. Niet toevallig zouden zowel de 
huiselijke sfeer als moeder-dochterrelaties cruciale thema’s 
worden in de dertigtal fi lms van Akerman.

In haar oeuvre vervult Brussel vaak de rol van stad van de 
huiselijkheid. De drieënhalf  uur durende film Jeanne 
Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) 
toont dat allicht het best. In die fi lm – die ze trouwens als 
een ‘liefdesbrief  aan haar moeder’ omschreef  – portretteert 
Akerman met uitgerekte scènes (het schillen van aardap-
pels duurt bijvoorbeeld ruim een kwartier) de beklemming 
van de huiselijke sfeer. Brussel functioneert ook in andere 
fi lms als locus voor familie-ergernissen. In Les rendez-vous 
d’Anna (1978) zien we een ongemakkelijke ontmoeting tus-
sen moeder en dochter in station Brussel-Zuid, en in Portrait 
d’une jeune fi lle de la fi n des années 60 à Bruxelles (1994) 
klaagt Akermans zeventienjarige protagonist over de lelijke 
meubels in het ouderlijk huis.
 Akerman maakte in 1968 op achttienjarige leeftijd haar 
allereerste fi lm, nadat ze na amper drie weken de fi lmschool 
had verlaten. Net als Jeanne Dielman speelt Saute ma ville zich 
af  in een afgesloten ruimte: een keukentje in een grauwe 
Brusselse fl at. De jonge Akerman drinkt een glaasje wijn, 
poetst haar schoenen, boent de vloer en plakt al neuriënd 
de deuren en ramen af  met plakband om vervolgens het gas 
aan te zetten en haar hoofd in de oven te leggen.
 In de documentaire No Home Movie (2015) bevindt 
Akerman zich weer in zo’n Brussels keukentje. De camera 
staat op de gang gericht en de kijker mag door de deurkier – 
een typisch Akermanshot – toeschouwer zijn van een intiem 
schouwspel. Chantal en Nelly, respectievelijk 64 en 86, ont-
bijten samen en stellen een boodschappenlijstje op. No Home 
Movie, de laatste fi lm van Akerman, is erg persoonlijk, vaak 
ongemakkelijk, en alweer een ode aan haar moeder. In 
2013, toen Nelly al ernstig ziek was, schreef  Chantal haar 
memoires: Ma mère rit, dit jaar zowel verschenen in de 
Verenigde Staten, in een vertaling van dichter Corina Copp, 
als in het Verenigd Koninkrijk, in een vertaling van Daniella 
Shreir, oprichter van het feministisch fi lmmagazine Another 
Gaze, en met een inleiding door dichter Eileen Myles.
 Akermans dagboekachtige teksten in My Mother Laughs 
worden begeleid door stills uit fi lms en documentaires, door 
de kunstenaar uitgekozen en tussen de tekst gevoegd. 
Behalve een kijkje in het leven van Akermans moeder als 
gepensioneerde vrouw – veel anekdotes en geklaag over 
dokters en medicijnen – geeft Akerman inzicht in haar eigen 
gevoelsleven. Zo worden de huiskamer- en keukenscènes – 
soms erg abrupt – afgewisseld met herinneringen aan gelief-
den. Als Nelly niet klaagt over Chantals ongekamde haren, 
vraagt ze om te vertellen over haar leven, over haar tijd in 
New York, over Brusselse vrienden – over om het even wat. 
Chantal weigert. Ze zwijgt aan de keukentafel, en in al de 
uren die ze in haar moeders appartement moet doorbren-
gen, is ‘schrijven de enige manier om de situatie vol te hou-
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