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Het	  Nieuwe	  Instituut	  
	  
Van	  2	  februari	  tot	  en	  met	  6	  april	  2015	  presenteerde	  Het	  Nieuwe	  Instituut	  de	  tentoonstelling	  
1:1	  Stijlkamers,	  met	  een	  installatie	  van	  de	  Griekse	  architect	  en	  kunstenaar	  Andreas	  
Angelidakis.	  Voor	  zijn	  installatie	  gebruikte	  Angelidakis	  stijlkamers	  uit	  de	  collectie	  van	  het	  
Amsterdam	  Museum,	  die	  sinds	  de	  jaren	  zeventig	  niet	  meer	  publiek	  getoond	  zijn.	  De	  stijlkamer	  
kan	  worden	  beschouwd	  als	  een	  1:1	  model	  dat	  het	  interieur	  van	  de	  privéwoning	  in	  het	  
museum	  introduceert.	  Daar	  wordt	  dit	  model	  gebruikt	  om	  een	  bepaalde	  wereld,	  stijl	  of	  sfeer	  
op	  te	  roepen	  en	  de	  bezoeker	  een	  totaalervaring	  te	  bieden.	  Ruimte	  en	  kunst	  worden	  
samengevoegd	  om	  de	  werkelijkheid	  te	  intensiveren	  en	  tegelijkertijd	  een	  vervreemdend	  effect	  
bij	  de	  bezoeker	  teweeg	  te	  brengen.	  	  
	  
1:1	  modellen	  genieten	  vandaag	  de	  dag	  een	  opleving,	  zowel	  in	  een	  hedendaagse	  als	  historische	  
vorm.	  Waar	  komt	  deze	  hernieuwde	  interesse	  vandaan?	  In	  welke	  mate	  is	  het	  1:1	  model	  in	  staat	  
het	  publiek	  te	  verleiden	  en	  hoe	  verhoudt	  dit	  model	  zich	  tot	  een	  verhaal	  of	  onderwerp?	  En	  welke	  
instrumenten	  biedt	  het	  1:1	  model	  de	  curator	  van	  een	  tentoonstelling?	  	  
	  
Deze	  vraagstukken	  vormden	  voor	  Het	  Nieuwe	  Instituut	  aanleiding	  om	  op	  4	  april	  2015	  het	  1:1	  
Symposium	  te	  organiseren.	  Het	  symposium	  markeerde	  het	  einde	  van	  de	  tentoonstelling	  1:1	  
Stijlkamers	  en	  had	  tot	  doel	  een	  reflectie	  te	  bieden	  op	  de	  betekenis	  van	  representatie	  in	  het	  
algemeen	  en	  1:1	  modellen	  in	  het	  bijzonder.	  Het	  programma	  van	  het	  symposium	  combineerde	  
theoretische	  lezingen	  met	  case	  studies	  uit	  verschillende	  vakgebieden,	  gepresenteerd	  door	  een	  
internationale	  reeks	  van	  sprekers.	  	  
	  
INTRODUCTIE	  
	  
Marten	  Kuijpers	  verwelkomt	  de	  sprekers	  en	  het	  publiek	  en	  introduceert	  de	  moderator	  van	  de	  
dag,	  Huib	  Haye	  van	  der	  Werf.	  In	  zijn	  inleiding	  werpt	  Kuijpers	  licht	  op	  de	  het	  
tentoonstellingsdrieluik	  waarvan	  1:1	  Stijlkamers	  het	  tweede	  deel	  vormt.	  Met	  deze	  serie	  richt	  
Het	  Nieuwe	  Instituut	  zich	  op	  de	  intrinsieke	  kwaliteiten	  van	  het	  interieur,	  waar	  architectuur,	  
design	  en	  e-‐cultuur	  samenkomen.	  Het	  eerste	  deel	  van	  het	  drieluik	  was	  1:1	  Sets	  van	  Erwin	  Olaf.	  
In	  2017	  wordt	  een	  tentoonstelling	  gepresenteerd	  over	  de	  showroom	  als	  ruimte	  van	  de	  
verleiding.	  	  
	  
In	  een	  brief	  aan	  het	  publiek	  geeft	  Guus	  Beumer	  inzicht	  in	  zijn	  ambities	  voor	  het	  symposium.	  
Omdat	  Het	  Nieuwe	  Instituut	  zich	  tot	  doel	  stelt	  niet	  alleen	  een	  platform	  te	  bieden	  aan	  
architectuurprofessionals,	  maar	  ook	  een	  breder	  publiek	  te	  faciliteren,	  is	  het	  nodig	  nieuwe	  
presentatievormen	  te	  ontwikkelen.	  Het	  publiek	  lijkt	  vandaag	  de	  dag	  een	  voorkeur	  te	  hebben	  
voor	  directe,	  zintuiglijke	  ervaringen,	  in	  plaats	  van	  de	  meer	  abstracte	  instrumenten	  van	  de	  
professional.	  Het	  gebruik	  van	  1:1	  modellen	  vormen	  hier	  een	  mogelijk	  antwoord	  op.	  Als	  
transdisciplinair	  instituut	  voor	  de	  presentatie	  van	  en	  reflectie	  op	  culturele	  innovatie	  	  wordt	  
tentoonstellingsontwerp	  bij	  Het	  Nieuwe	  Instituut	  ingezet	  als	  middel	  om	  verhalen	  leesbaar	  te	  
maken	  voor	  een	  breed	  publiek.	  Het	  1:1	  model	  lijkt	  in	  staat	  een	  overtuigende	  en	  verleidelijke	  
werkelijkheid	  te	  projecteren	  terwijl	  het	  zich	  tegelijkertijd	  zelf	  openbaart	  als	  constructie.	  Op	  deze	  
manier	  kan	  dit	  model	  een	  uitgangspunt	  bieden	  voor	  een	  nieuw	  dialoog	  met	  en	  binnen	  de	  
doelgroep.	  	  



	  
Patrick	  Healy	  schetst	  het	  intellectuele	  landschap	  van	  de	  middag	  met	  een	  inspirerende	  
presentatie,	  waarin	  hij	  het	  1:1	  model	  verbindt	  met	  Walter	  Benjamins	  Passagenwerk,	  een	  
verzameling	  teksten	  over	  het	  stadsleven	  in	  Parijs	  in	  de	  19e	  eeuw.	  In	  dit	  werk	  toont	  Benjamin	  hoe	  
de	  ervaring	  van	  tijd	  versnelt	  tijdens	  de	  moderniteit.	  Volgens	  Healy	  liggen	  oudheid	  en	  
moderniteit	  	  nog	  steeds	  in	  elkaars	  verlengde,	  maar	  komen	  ze	  tegelijkertijd	  ook	  continu	  in	  
botsing.	  Hij	  beschrijft	  de	  manier	  waarop	  Benjamin	  naar	  zulke	  botsingen	  kijkt,	  namelijk	  als	  een	  
doorlopend	  proces	  van	  zoeken	  en	  onderzoeken;	  een	  constante	  recontextualisering.	  Healy	  
concludeert	  dat	  we	  met	  het	  gebruik	  van	  1:1	  modellen	  de	  ervaring	  van	  ruimte	  en	  tijd	  opnieuw	  
adresseren,	  ditmaal	  meer	  specifiek	  met	  betrekking	  tot	  musea.	  In	  plaats	  van	  het	  aura	  van	  het	  
‘origineel’	  te	  beschermen	  door	  middel	  van	  discursieve	  lagen,	  pleit	  Healy	  ervoor	  dat	  noties	  van	  
alchemie,	  verwondering	  en	  magie	  tot	  het	  instrumentarium	  van	  de	  tentoonstellingsmaker	  
moeten	  horen.	  	  
	  
DEEL	  I	  
	  
In	  zijn	  presentatie	  gaat	  Andreas	  Angelidakis	  nader	  in	  op	  het	  artistieke	  onderzoek	  dat	  ten	  
grondslag	  ligt	  aan	  de	  tentoonstelling	  1:1	  Stijlkamers.	  Het	  moment	  waarop	  Stedelijk	  Museum	  
directeur	  Willem	  Sandberg	  de	  muren	  van	  het	  Stedelijk	  wit	  schilderde	  om	  de	  kunstwerken	  van	  
modernistische	  stromingen	  als	  De	  Stijl	  in	  te	  presenteren,	  vormde	  het	  startpunt	  van	  de	  
tentoonstelling.	  In	  zijn	  autobiografie	  beschrijft	  Willem	  Sandberg	  zijn	  ambitie	  om	  'de	  straat	  het	  
museum	  binnen	  te	  halen'.	  Voor	  Angelidakis	  vormde	  dit	  het	  begin	  van	  een	  'hallucinante'	  	  
gedachtegang	  waarin	  Sandberg	  het	  interieur	  van	  het	  museum	  transformeerde	  naar	  de	  
karakteristieken	  van	  het	  modernistische	  straatbeeld,	  resulterend	  in	  een	  binnenstebuiten	  
gekeerde,	  witte	  modernistische	  gevel	  als	  tentoonstellingsruimte.	  In	  dezelfde	  periode	  dat	  
Sandberg	  het	  Stedelijk	  Museum	  wit	  schilderde	  begon	  de	  stad	  Amsterdam	  met	  de	  renovatie	  van	  
de	  gebouwen	  in	  de	  binnenstad,	  waarbij	  de	  gevels	  werden	  verwijderd,	  de	  onderliggende	  
structuren	  werden	  versterkt	  en	  de	  gevels	  vervolgens	  werden	  teruggeplaatst.	  Als	  zodanig	  vond	  er	  
een	  omkering	  plaats.	  Terwijl	  Sandberg	  zijn	  De	  Stijl	  façades	  in	  het	  museum	  creëerde,	  veranderde	  
de	  stad	  Amsterdam	  een	  soort	  stijlkamer.	  De	  tentoonstelling	  is	  ontworpen	  als	  een	  reeks	  kamers	  
die	  deze	  onderwerpen	  adresseren,	  of	  zoals	  Angelidakes	  het	  stelt,	  als	  een	  stad	  waarin	  
verschillende	  ambities	  in	  relatie	  tot	  de	  stijlkamer	  tot	  uitdrukking	  komen.	  Het	  1:1	  model	  maakt	  
het	  hierbij	  mogelijk	  de	  gehele	  ruimte	  tot	  een	  totaalervaring	  te	  maken.	  	  
	  
Savvas	  Ciriacidis	  presenteert	  de	  bijdrage	  van	  architectenbureau	  ciriacidislehnerer	  aan	  het	  
Duitse	  paviljoen	  tijdens	  de	  Biënnale	  van	  Venetië	  in	  2014.	  Het	  doel	  was	  de	  nationale	  architectuur	  
van	  Duitsland	  te	  representeren	  in	  relatie	  tot	  het	  thema	  'Absorbing	  Modernity,	  1940-‐2040'.	  
Startend	  vanuit	  de	  stelling	  dat	  een	  nationale	  diversiteit	  steeds	  meer	  plaats	  maakt	  voor	  een	  
globale	  moderne	  architectuur,	  wilde	  ciriacidislehnerer	  de	  architectuur	  van	  het	  recente	  verleden	  
onderzoeken	  door	  de	  lens	  van	  een	  nationale	  geschiedenis	  en	  een	  moment	  vinden	  waarop	  deze	  
twee	  verhaallijnen	  samenkomen.	  Dit	  moment	  werd	  gevonden	  in	  een	  1:1	  montage	  van	  twee	  
gebouwen	  met	  een	  sterke	  politieke	  en	  culturele	  betekenis:	  het	  paviljoen	  zelf,	  dat	  werd	  
gerenoveerd	  tijdens	  het	  naziregime	  in	  1938,	  en	  het	  officiële	  huis	  van	  de	  Duitse	  kanselier	  in	  
Bonn,	  de	  tijdelijke	  naoorlogse	  hoofdstad.	  Door	  middel	  van	  een	  1:1	  montage	  werd	  het	  publiek	  
onderdeel	  van	  een	  gesprek	  tussen	  de	  twee	  gebouwen.	  De	  montage	  van	  twee	  structuren	  
creëerde	  een	  metaforische	  derde	  ruimte,	  waarin	  ruimte	  en	  materiaal	  de	  belangrijkste	  
componenten	  van	  de	  ervaring	  werden.	  	  
	  



	  
Marc	  Holthoft	  beschrijft	  het	  gebruik	  van	  1:1	  modellen	  in	  de	  praktijk	  van	  beeldend	  kunstenaar	  
Guillaume	  Bijl,	  beginnend	  met	  zijn	  serie	  ‘Treatments’	  uit	  de	  late	  jaren	  zeventig.	  Bijl	  past	  het	  1:1	  
model	  toe	  buiten	  de	  muren	  van	  de	  galerieruimte,	  met	  als	  doel	  alle	  kunstinstellingen	  af	  te	  
schaffen	  en	  te	  vervangen	  door	  meer	  praktische	  instellingen,	  zoals	  rijscholen,	  schuilkelders	  of	  
sauna’s,	  die	  hij	  als	  1:1	  modellen	  gerealiseerd	  heeft	  op	  verschillende	  locaties.	  Bijl	  recreëert	  deze	  
ruimtes	  niet	  met	  behulp	  van	  foto’s,	  maar	  eerder	  vanuit	  het	  mentale	  beeld	  dat	  we	  van	  ze	  
hebben,	  waardoor	  de	  ervaring	  van	  de	  ruimte	  een	  beetje	  ongemakkelijk	  wordt.	  Op	  deze	  wijze	  
confronteert	  Bijl	  ons	  met	  de	  tegenstrijdigheden	  in	  onze	  denkbeelden	  over	  een	  ruimte,	  en	  hoe	  
we	  een	  ruimte	  bijvoorbeeld	  als	  ‘een	  luchthaven’	  of	  ‘een	  winkel’	  ervaren.	  Holthof	  concludeert	  
dat	  Bijl's	  gebruik	  van	  het	  1:1	  model	  kan	  worden	  gezien	  als	  een	  protest	  tegen	  de	  manier	  waarop	  
objecten	  aan	  ons	  worden	  opgedrongen,	  en	  hoe	  zij	  ons	  op	  hun	  beurt	  sturen.	  	  
	  
PART	  II	  
	  
Kate	  Goodwin	  vertelt	  over	  Sensing	  Spaces,	  Architecture	  Reimagined,	  een	  tentoonstelling	  die	  zij	  
in	  2014	  samenstelde	  bij	  de	  Royal	  Academy	  of	  Arts	  in	  Londen.	  De	  presentatie	  bestond	  uit	  zeven	  
1:1	  installaties	  van	  zeven	  architecten,	  die	  met	  hun	  werk	  de	  ervaring	  van	  architectuur	  –	  de	  
lichamelijke	  en	  sensuele	  ervaring	  van	  ruimte	  –	  wilden	  benadrukken.	  Goodwin	  stelt	  dat	  het	  
discours	  rond	  architectuur	  vaak	  erg	  theoretisch	  is	  en	  dat	  we	  hierdoor	  vergeten	  om	  de	  ruimte	  te	  
vieren.	  Het	  gebouw	  van	  de	  Royal	  Academy	  werd	  een	  leidend	  element	  in	  het	  samenstellen	  van	  
de	  tentoonstelling.	  Binnen	  de	  architectuurwereld	  wordt	  de	  fysieke,	  lichamelijke	  ervaring	  van	  
ruimte	  vaak	  gezien	  als	  complex	  en	  instabiel.	  Met	  Sensing	  Spaces,	  Architecture	  Reimagined	  wilde	  
Goodwin	  het	  publiek	  in	  deze	  discussie	  betrekken	  en	  zien	  of	  het	  besef	  van	  ruimte	  kan	  worden	  
versterkt.	  De	  verschillende	  culturele	  en	  geografische	  invloeden	  binnen	  het	  internationale	  team	  
van	  architecten	  resulteerden	  in	  een	  gevarieerde	  totaalervaring,	  waarbij	  het	  publiek	  werd	  
gestimuleerd	  om	  architectonische	  barrières	  te	  overwinnen	  en	  zich	  meer	  bewust	  te	  worden	  van	  
museale	  condities	  als	  licht,	  klimaatbeheersing	  en	  schaalgrootte.	  	  
	  
In	  haar	  presentatie	  gaat	  Tina	  di	  Carlo	  nader	  in	  op	  de	  notie	  van	  1:1	  modellen	  buiten	  het	  
paviljoen,	  de	  tentoonstelling	  of	  het	  gebouw.	  Volgens	  Di	  Carlo	  wordt	  het	  1:1	  model	  zowel	  gezien	  
als	  het	  meest	  toegankelijke	  als	  de	  meest	  bedrieglijke	  vorm	  van	  representatie	  in	  de	  architectuur,	  
aangezien	  de	  term	  1:1	  altijd	  een	  referent	  of	  origineel	  object	  impliceert.	  Als	  architectuur	  
daarentegen	  wordt	  opgevat	  als	  een	  discours	  dat	  bestaat	  uit	  een	  verscheidenheid	  aan	  media	  –	  
zowel	  geschreven,	  getekend	  als	  gesproken	  –	  veranderd	  het	  denken	  over	  1:1.	  Wanneer	  we	  een	  
model	  louter	  opvatten	  als	  referent	  en	  niet	  als	  een	  ding	  an	  sich	  devalueert	  dit	  de	  status	  van	  
architectuur	  in	  relatie	  tot	  andere	  media,	  bijvoorbeeld	  de	  schilderkunst,	  terwijl	  dit	  medium	  ook	  
gebruikt	  kan	  worden	  om	  een	  architectuurdiscours	  te	  creëren.	  Als	  architectuur	  gezien	  wordt	  als	  
een	  discipline	  die	  verschillende	  media	  en	  disciplines	  doorkruist	  wordt	  architectuur	  meer	  dan	  
alleen	  een	  gebouw;	  het	  wordt	  een	  instrument	  voor	  ruimtelijk	  ontwerp.	  Op	  deze	  manier	  
verandert	  ook	  het	  instrumentarium	  om	  architectuur	  te	  presenteren,	  verzamelen	  of	  archiveren,	  
waarbij	  meer	  aandacht	  komt	  voor	  kunstenaars	  en	  architecten	  die	  interdisciplinair	  werken.	  	  
	  
Matthew	  Stadler	  sluit	  het	  middagprogramma	  af	  door	  de	  verschillende	  presentaties	  te	  koppelen	  
aan	  de	  interventie	  van	  Petra	  Blaisse	  in	  Huis	  Sonneveld	  van	  Het	  Nieuwe	  Instituut.	  Het	  valt	  Stadler	  
tijdens	  de	  presentaties	  van	  de	  dag	  op	  dat	  de	  dubbele	  punt	  tussen	  1	  en	  1	  een	  ambivalent	  
karakter	  heeft.	  Het	  model	  bestaat	  uit	  twee	  entiteiten	  en	  een	  verbinding	  daartussen.	  Volgens	  
Stadler	  geeft	  dit	  model	  echter	  geen	  duidelijkheid	  over	  de	  relatie	  met	  ‘het	  andere	  ding’.	  Wat	  wel	  



opvalt	  is	  het	  feit	  dat	  het	  ontwerp	  zich	  verplaatst.	  De	  dubbele	  punt	  lijkt	  dan	  ook	  een	  discursieve	  
strategie	  of	  agenda	  te	  impliceren	  die	  de	  ruimte	  tussen	  de	  kijker	  en	  het	  object	  bezet.	  
Tegenwoordig	  gaan	  we	  niet	  meer	  naar	  Huis	  Sonneveld	  voor	  een	  maaltijd	  of	  om	  te	  slapen.	  In	  
plaats	  daarvan	  bezoeken	  we	  een	  huismuseum,	  waarin	  onze	  activiteiten	  gestuurd	  worden.	  De	  
dubbele	  punt	  kan	  hier	  dus	  gezien	  worden	  als	  een	  institutionele	  agenda	  die	  het	  agentschap	  van	  
het	  publiek	  dirigeert.	  Huis	  Sonneveld,	  dat	  vroeger	  een	  huis	  was,	  is	  nu	  een	  1:1	  model	  van	  zichzelf.	  
Het	  discursief	  programma	  heeft	  de	  relatie	  tussen	  het	  publiek	  en	  de	  ruimte	  veranderd.	  Door	  
spiegels	  op	  de	  vloeren	  van	  Huis	  Sonneveld	  te	  installeren,	  maakt	  Blaisse	  de	  beide	  kanten	  van	  dit	  
dualisme	  treffend	  zichtbaar.	  Aan	  de	  ene	  kant	  het	  discursieve,	  architectonische	  doel	  van	  het	  
interieur	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  het	  domein	  van	  de	  verborgen	  dingen	  –	  van	  fantasmagoria	  en	  
hallucinaties.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


