ÉÉN OP ÉÉN
Halverwege de vorige eeuw maakte in veel
musea de negentiende-eeuwse stijlkamer
plaats voor de white cube. Moderne kunst vereiste neutrale, witte tentoonstellingswanden,
geen historisch ingerichte kamers. Het Nieuwe
Instituut neemt de stijlkamer nu als aanleiding
voor een installatie en een programma over
museale presentatiemodellen.
De stijlkamers waarvan delen opgenomen
worden in de installatie 1:1 Stijlkamers, zijn nu
onderdeel van de collectie van het Amsterdam
Museum, maar komen oorspronkelijk uit
het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar
werden ze aanvankelijk gebruikt om de
omvangrijke kunstverzameling van Sophia
Adriana Lopez Suasso-de Bruijn tentoon te
stellen. Suasso schonk de verzameling, die
onder meer bestond uit meubels, sieraden,
aardewerk en porselein, in 1890 aan de
Gemeente Amsterdam. De stijlkamers, veelal
achttiende-eeuwse interieurs, waren voor een
groot deel afkomstig uit huizen die werden
gesloopt vanwege de doorbraak tussen de
Keizersgracht en de Herengracht; de huidige
Raadhuisstraat.
Met de keuze voor het presenteren
van deze collectie in stijlkamers volgde het
Stedelijk Museum een ontwikkeling die in
andere musea in Nederland en daarbuiten
al was ingezet. Aan het einde van de
negentiende eeuw ontstond het publieke
museum zoals we dat nu kennen. Tot dat
moment waren collecties het exclusieve
domein van de deskundige. Alleen zij wisten
de weg te vinden door de vaak willekeurig
gepresenteerde verzamelingen. Met de intrede van het publieke museum werd naarstig
gezocht naar nieuwe presentatietechnieken
waarmee museumverzamelingen op een
begrijpelijke manier en voor een breed publiek
konden worden tentoongesteld. De stijlkamer
bleek een uiterst geschikt medium. De reconstructies van historische interieurs boden
een herkenbare context, waarin kunst- en
gebruiksobjecten naar stijl en periode konden
worden gerangschikt. De stijlkamer vormde
hiermee de tegenhanger van het diorama dat
rond dezelfde tijd in natuurhistorische musea
populair werd. In het diorama werden dier- en
plantensoorten in hun ‘natuurlijke’ habitat
getoond. De stijlkamer en het diorama vertegenwoordigen, weliswaar gevoed door de
laatste inzichten van de wetenschap, allereerst
een museale werkelijkheid, door de groeiende
publieke rol van musea. Beide omgevingen
waren gericht op educatie en dienden de
oneindige werkelijkheid van cultuur en natuur
op een even begrijpelijke als evocatieve wijze
te categoriseren naar stijl en soort.
Dankzij de stijlkamer deed de private
omgeving van de woning, als object van
bewondering en als educatief instrument,
haar intrede in het publieke domein. Met deze
museale status kregen de voorbeelden van
de cultuur van het wonen een geïdealiseerd
karakter. De notie van het interieur als
uitdrukking van het individu, dat bemiddelt
tussen een binnen- en buitenwereld, bleek
het vehikel bij uitstek waarmee ideeën over
een nationale stijl en identiteit konden worden
gepropageerd. Zodoende vertellen de
stijlkamers meer over de nationalistische blik
van de negentiende-eeuwse conservator, dan
over de stijlperiode die de kamers moesten
representeren. Deze vertekenende blik was
direct verbonden aan de taakopvatting die
musea met name aan het eind van de negentiende eeuw ontwikkelden. Musea voelden
zich genoodzaakt tegenwicht te bieden
aan de toename van ‘slecht’ vormgegeven
producten die de industrialisatie in snel tempo
voortbracht. Het antwoord van de musea
bestond uit de zorgvuldige (re)constructie van
een ‘stijlzuiver’ beeld. Dat werd vervolgens
ingezet als het authentieke bewijs van een
geïdealiseerd verleden en als instrument voor
de vorming van ‘goede smaak’, teneinde de
k waliteit van kunstnijverheid te verhogen en
de bekendheid ervan te vergroten. Hiermee
werd een ontwikkeling in gang gezet die tot
diep in de twintigste eeuw zou voortduren en
waarin het interieur als didactisch middel op
tamelijk moralistische wijze onderdeel vormde
van een beschavingsoffensief.
Al vrij snel k wam er ook kritiek op de
stijlkamer. De zo zorgvuldig geconstrueerde
authenticiteit van de kamers werd – ironisch
genoeg - betwijfeld vanuit het verlangen naar
meer authenticiteit. Het argument luidde dat
de interieurs hun intrinsieke betekenis hadden
verloren doordat ze uit hun oorspronkelijk
context waren ontvreemd en bovendien nogal
wat aanpassingen moesten ondergaan om letterlijk in het museumgebouw te passen. Maar
bovenal ontstonden er aan het begin van de
twintigste eeuw andere ideeën over het tentoonstellen van kunst. Het moderne kunstwerk,
eveneens voorzien van intrinsieke k waliteiten,
k wam het beste tot uiting als autonoom,
contextloos object. Deze ‘emancipatie’ van het
object, tegelijkertijd met de verwetenschappelijking van stijl als ordenende categorie en
de daaraan verbonden authenticiteit van een
stijlkamer verbrak de museale verhouding
tussen object en ruimte; een breuk die tot op
heden van invloed is op de museale ruimte en
de praktijk van tentoonstellen.
In het Stedelijk Museum maakte
Willem Sandberg, toen nog conservator, later
directeur, in 1938 de keuze kunstwerken
tegen strakke, witte wanden tentoon te stellen.
Het tot dan toe historiserende interieur van
het Stedelijk Museum moest vervolgens
langzaam maar zeker plaats maken voor
de veronderstelde neutraliteit van de witte
tentoonstellingszalen. Pas in de jaren zeventig
van de vorige eeuw maakten ook de laatste
stijlkamers de weg vrij voor de zich snel
uitbreidende collectie moderne kunst. De
zogenaamde ‘white cube’ is sindsdien de
dominante typologie in het Stedelijk Museum,
net als in de rest van de museale wereld, al is
vanaf de introductie aan dat dogma getornd.

Voor Het Nieuwe Instituut vormt de stijlkamer
aanleiding om het denken over museale
presentatiemodellen te actualiseren en tevens
met historisch bewustzijn te verrijken.
Al is de witte wand van essentiële
betekenis voor de ontwikkeling van de moderne kunst en tot op de dag van vandaag
dominant, de zoektocht naar nieuwe presentatiemodellen heeft daarmee niet stilgestaan.
Ontwikkelingen in de kunst en de receptie en
presentatie van kunst, beïnvloed door een verregaande digitalisering in combinatie met een
vermeende democratisering, vragen wederom
om nieuwe presentatiemodellen. Interessant
genoeg staan 1:1 presentatievormen weer
volop in de belangstelling - niet uitsluitend in
hun meest actuele gedaante, maar ook de
eerdere historische variant van de stijlkamer.
Zo heeft het vernieuwde Rijksmuseum de
Beuning kamer, een achttiende-eeuws rococo
interieur dat ook in het Stedelijk Museum
stond opgesteld, in ere hersteld. Daarbij is wel
een verschuiving opgetreden, de kamer verwijst hier alleen nog naar zichzelf als uitdrukking van een bepaalde stijlperiode en wordt
niet meer als tentoonstellingsruimte benut. En
in juni 2014 opende in het Louvre in Parijs een
totaal vernieuwde afdeling achttiende-eeuwse
decoratieve kunst, waarbinnen de collectie
op basis van een serie van stijlkamers en
thematische galerijen wordt gepresenteerd.
Een verdere bestudering van de stijlkamer
in relatie tot de white cube werpt niet alleen
nieuw licht op de gedeelde geschiedenis,
maar biedt ook openingen in het gesprek
over de toekomst van presentatiemodellen.
De stijlkamer moet daarbinnen worden
opgevat als een tentoonstellingsmodel waarin
ruimte en kunst samenvielen en waarmee een
bepaalde wereld, stijl of atmosfeer kon worden
opgeroepen, ten dienste van de ervaring van
de bezoeker. Inmiddels is menig historicus en
curator ervan overtuigd dat de white cube – in
tegenstelling tot de claim van neutraliteit - op
eenzelfde manier dient te worden gelezen. Met
dit inzicht – en de analogie met de stijlkamer
is evident - is de witte muur getransformeerd
van die ideale, neutrale achtergrond voor een
autonome, naar zich zelf refererende kunst,
tot een betekenisgever in de verhouding
tussen kijker, object en ruimte. Met de huidige
aandacht voor tentoonstellingsmodellen
en de geschiedenis van tentoonstellen is
de blik verschoven van het object, naar de
ruimte waarin dit wordt gepresenteerd. De
consequenties hiervan zijn niet alleen binnen
de museale werkelijkheid van belang. In een
periode waarin wij allen nomaden zijn en het
idee over wonen radicaal veranderd, hebben
het verbeeldende en narratieve vermogen
van deze ruimten, ook waarde voor een veel
grotere en alledaagse werkelijkheid.

1:1 STIJLKAMERS
by ANDREAS ANGELIDAKIS
1 februari t/m 6 april 2015
Voor 1:1 Stijlkamers maakt architect en kunstenaar Andreas Angelidakis een installatie met
stijlkamers uit de collectie van het Amsterdam
Museum die sinds de jaren zeventig niet meer
voor het publiek te zien waren. Angelidakis gebruikt van de stijlkamers soms alleen een constructie of licht er een fragment uit. Hij isoleert
en combineert en vertelt onderzoekend en associërend een verhaal over de veranderende
betekenis van ruimte in de geschiedenis van
het tentoonstellen.
Kroonstuk van de installatie is de Empire
kamer die in samenwerking met de
Universiteit van Amsterdam en het Amsterdam
Museum in de tentoonstelling wordt gereconstrueerd. Gedurende de looptijd wordt aan de
reconstructie gewerkt en kan het publiek de
restauratoren live aan het werk zien.
De stijlkamer vormt voor Het Nieuwe
Instituut aanleiding om na te denken over de
toekomst van museale presentatiemodellen.
Er wordt daarom een uitgebreid discursief programma georganiseerd. Voor meer informatie,
data en tijden kijk op de website.

WAT IS EEN STIJLKAMER?
De stijlkamer was een reconstructie
van het (huiselijke) interieur waarin
kunst- en gebruiksvoorwerpen werden getoond. Zo bezien werden deze objecten in
hun ‘natuurlijke’ omgeving tentoongesteld.
Bovendien presenteerde de stijlkamer die
omgeving als een object op zichzelf. De
tentoonstellingsruimte was even belangrijk als
het tentoongestelde object; samen vormden
ze een totaalbeleving.
WAT MAAKT DE STIJLKAMER JUIST NU
TOT EEN INTERESSANT ONDERWERP?
Stijlkamers werden eind
negentiende eeuw een belangrijk
museaal presentatiemodel. Ze voorzagen het
tentoongestelde object van context en gaven
er zo betekenis aan. Sinds halverwege de
vorige eeuw bestaat kunst juist bij de gratie
van het weglaten van context. Het alledaagse
object krijgt de status van kunstwerk door het
simpelweg te isoleren van zijn oorspronkelijke
omgeving. De stijlkamer werd vervangen door
de zogenaamde white cube; een lege, lichte
en witte ruimte waarin het object op zichzelf
kan staan.
Inmiddels is de white cube zo dominant
geworden, dat je dit tentoonstellingsmodel zelf
als een stijlkamer zou kunnen opvatten; als
een herkenbare interieurstijl en een voorbeeld
van hoe we de afgelopen decennia betekenis
hebben gegeven aan kunstwerken.
VOOR DE INSTALLATIE IN HET NIEUWE
INSTITUUT GEBRUIK JE STIJLKAMERS DIE
OOIT IN HET STEDELIJK MUSEUM STONDEN
OPGESTELD. WAT MAAKT DEZE STIJLKAMERS INTERESSANT?
Het meest beroemde voorbeeld
van de overgang van de stijlkamer
naar de witte tentoonstellingswand vond
plaats in het Stedelijk Museum Amsterdam.
Willem Sandberg (eerst als conservator, later
als directeur, red.) liet het museuminterieur
wit schilderen, ontdeed de stijlkamers van
hun presentatierol en nam ze in gebruik als

KUN JE IETS VERTELLEN OVER DE
INSTALLATIE DIE JE HEBT ONTWORPEN
VOOR 1:1 STIJLKAMERS?
De installatie bestaat uit een reeks
kamers die vrij in de ruimte staan en
stuk voor stuk opgebouwd zijn uit de typische
houten frames waarop restaurateurs een
stijlkamer monteren. Centraal in de installatie
staat de Empire kamer, deze stijlkamer zal
gedurende de tentoonstellingsperiode
worden gereconstrueerd en gedeconstrueerd.
In de rest van de installatie worden stijlkamers
en white cubes zodanig omgedraaid en weer
in elkaar gezet, dat er verschillende soorten
tentoonstellingruimtes en tentoongestelde
ruimtes ontstaan.
WELK ONDERLIGGEND THEMA WIL JE
MET DEZE INSTALLATIE AANSNIJDEN?
We leven in een tijd waarin stijlen
er niet echt meer toe doen. De white
cube en de stijlkamer kunnen beiden zowel
hedendaags als historisch zijn. Het internet
vlakt vrijwel ieder gevoel van tijd uit. We
zweven als het ware in een constant heden,
nieuws is onmiddellijk oud en het oude wordt
als nieuw gepresenteerd.
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VANWAAR DIE REFERENTIE AAN DE STAD?
Tijdens mijn onderzoek naar
Sandbergs vernieuwing van het
Stedelijk, ontdekte ik dat hij sprak over het
‘naar binnen halen van de stadstraat in het
museum’. Met een beetje fantasie zou je je
voor kunnen stellen dat Sandberg hierbij niet
op de historische straten rondom het museum
doelde, maar op straten zoals ze werden
verbeeld door architecten en tijdgenoten als
Mart Stam en J.J.P. Oud. Terwijl het historische
stadcentrum een soort stijlkamer werd, trad
de moderne stad het museum binnen. De
witte gevels van de modernisten werden witte
tentoonstellingswanden voor modernistische
schilderijen.
Zo bezien zijn de white cube en de
stijlkamer verwikkeld in een surrealistische
loop tussen de stad en het museum. Een
perfect voorbeeld van het type hallucinatie
dat ik met mijn werk probeer op te roepen.

programma
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KUN JE KORT IETS VERTELLEN OVER
JE ACHTERGROND?
Ik ben opgeleid als architect en
geïnteresseerd in de betekenis van
ruimte in wat wel het post-internet tijdperk
genoemd wordt. Ik benader tentoonstellingen
en steden als ruimtes voor beleving en
communicatie, voorzien van een flinke dosis
hallucinatie. Door je mee te laten voeren in
deze omgevingen, maak je nieuwe benaderingen van bestaande condities mogelijk. Ik
zet architectuur in als middel om die nieuwe
perspectieven te ontwikkelen.
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Voor 1:1 Stijlkamers maakt architect en kunstenaar Andreas Angelidakis een installatie met stijlkamers
uit het Stedelijk Museum Amsterdam. De 19e-eeuwse stijlkamers moesten daar in de jaren 70 plaats
maken voor witte tentoonstellingswanden. Het Nieuwe Instituut neemt de stijlkamers nu als aanleiding
om na te denken over de toekomst van museale presentatiemodellen. De tentoonstelling vormt het
tweede deel van een drieluik over interieurs.

Voor de installatie 1:1 Stijlkamers gebruikt
Andreas Angelidakis delen van stijlkamers
die oorspronkelijk uit het Stedelijk Museum
Amsterdam komen. Angelidakis vertelt over
de betekenis van de stijlkamer en waarom dit
tentoonstellingsmodel juist nu de aandacht
verdient.

kantoor, studieruimte, etc. In de jaren zeventig
werden alle stijlkamers uiteindelijk afgebroken
en opgeslagen. Tegenwoordig bevinden
ze zich in de collectie van het Amsterdam
Museum.
Steden werden ondertussen wereldwijd
tot gigantische stijlkamers geconserveerd
en gereconstrueerd, met aandacht voor de
kleinste details. Het historische centrum
van Amsterdam wordt steeds meer een
gloednieuwe kopie van zijn vroegere zelf. Als
een gebouw moet worden opgeknapt, wordt
de oude gevel meestal weggenomen, waarna
er een geheel nieuw frame wordt gebouwd.
Vervolgens wordt de originele gevel daar dan
weer tegenaan geplakt. Dit is dezelfde methode die bij stijlkamers wordt toegepast, maar
dan andersom. Amsterdam is een prachtig
voorbeeld van een omgekeerde stijlkamer
stadstypologie.
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