
Verkeerd  signaal

Met die analyse zit hij op dezelf
de lijn als Christoph Grafe, direc
teur  van  het  Vlaams  Architec
tuurinstituut.  ‘Nouvel  en Hadid
zijn representatief voor de star
chitects uit de jaren tachtig’, zegt
Grafe.  ‘Het  is  een  generatie  die
sterk gefixeerd is op een iconisch
beeld. Qua concept en opdracht
heeft hun werk weinig te maken

dat het probleem eerder de con
servatieve  reflex  van  Zweden  is.
Nieuwe architectuur krijgt hier al
tijd tegenkanting.’
Toch denkt Issit dat Chipperfield
niet in hetzelfde rijtje zit als Ha
did  en  Nouvel.  ‘Die  twee  laatste
bouwen  overal’,  zegt  hij.  ‘Steden
onthalen ze om hun unieke positie
te vergroten. Maar eigenlijk doen
ze  overal  hetzelfde.  Overal  een
MacHadid.’

Het Venetië van het noorden is erg
gesteld op zijn mensenschaal, zijn
historische gebouwen en zijn aan
gename atmosfeer.
Actievoerders  blijven  zich  keren
tegen  het  ontwerp  van  Chipper
field.  Ze  vinden  het  buiten  pro
portie, het verstoort de rustige ba
lans aan de waterkant en met zijn
gouden  schil  is  het  van  een  on
Zweedse bling. Het misstaat tus
sen historische gebouwen als het
Nationaal  Museum,  het  konink
lijk paleis en de opera. Bovendien
is de regering inconsequent door
een gebouw dat het zelf bescherm
de, het Tullhuset uit 1886, te laten
slopen.
‘Met één argument kan ik instem
men’,  zegt  Mark  Issit,  architec
tuurcriticus bij de GöteborgsPos
ten.  ‘Het ontwerp is ondertussen
gedownsized, maar voor één cere
monie per jaar en een kleine per
manente  tentoonstelling  is  het
nog steeds onnodig groot. Dat het
een inbreuk is op de omliggende
historische  gebouwen,  betwijfel
ik.  Chipperfield  is  gevoelig  voor
bouwen  in  een  historische  con
text. Zo uitzonderlijk is het Tull
huset nu ook weer niet.  Ik denk
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Het  olympisch  stadion
van  Zaha  Hadid  in  Tokio:
afgevoerd.  ©  epa

MUZIEK

Juliette Gréco in 
ziekenhuis

De Franse zangeres Juliette 
Gréco (89) is opgenomen in een 
ziekenhuis in Lyon. De grande 
dame van het Franse chanson 
werd daar gisteren na een be
roerte opgenomen.
De chansonnière begon in de 
lente van vorig jaar een reeks 
afscheidsconcerten. Daarin doet 
ze de emblematische plaatsen 
aan waar ze sinds het begin van 
haar carrière in 1949 optrad.
In april is een optreden in Parijs 
gepland, in juni in GrootBrit
tannië en Japan. (belga)

ROCK

Axl Rose getipt als
zanger AC/DC

Er zijn niet alleen geruchten
dat Guns N’ Roses opnieuw gaat 
optreden. De frontman van de 
groep, Axl Rose, zou Brian John
son tijdelijk vervangen als zan
ger van AC/DC.
Johnson (68) kondigde aan een 
serie concerten uit te stellen 
omdat hij dreigde doof te wor
den. De groep liet daarna weten 
‘waarschijnlijk’ met een andere 
zanger aan te treden. Sindsdien 
werden Rob Halford (Judas 
Priest) en Marc Storace (Krokus) 
genoemd. (belga)

THEATER

FC Bergman naar 
Festival Avignon

FC Bergman is uitgenodigd 
voor het festival van Avignon. 
Van 13 tot 23 juli speelt het the
atergezelschap Het land Nod, 
een voorstelling waarvoor de 
Antwerpse Rubenszaal is nage
bouwd. Andere Belgische invités 
in Avignon zijn de choreografen 
Lisbeth Gruwez, Sidi Larbi 
Cherkaoui en Damien Jalet, het 
Brusselse Raoul Collectif en An
neCécile Vandalem. Een van de 
openingsproducties wordt Les 
damnés van Ivo Van Hove en de 
Comédie Française. (gvds)

FACTCHECK

Krijg je voorrang bij Tomorrowland
als je meer consumeert?

Gerucht in de twittosfeer: als
je veel consumeert op Tomor
rowland, krijg je voorrang om 
tickets voor de volgende editie 
te kopen. De geruchten weten 
zelfs hoe dat wordt geregis
treerd: je armbandje bepaalt 
hoeveel je eet en – vooral – 
drinkt. 
Debby Wilmsen, woordvoerster 
van het festival, komt amper bij 
van het lachen. ‘Nee! Waar komt 
dat nu weer vandaan? Het enige 
wat we via het bandje zouden 
kunnen meten, is hoeveel je uit

geeft, want we zijn een festival 
zonder cash. Maar dat doen we 
dus niet. We gaan er ook van uit 
dat veel mensen met vrienden 
komen en dat er dan één bandje 
als “pot” wordt gebruikt.’
‘Af en toe duikt dit soort geruch
ten op: ik ben ook een paar keer 
gebeld met de vraag of het klop
te dat er een leeftijdsgrens is. 
Dat klopt dus ook niet. De enige 
regel die we hebben voor de tic
ketverkoop is deze: wie eerst 
binnenkomt, krijgt eerst een tic
ket.’  (isg)
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met  de  plaatselijke  context.  Als
er veel publiek geld mee gepaard
gaat, is het te begrijpen dat inwo
ners zich afvragen of ze dit wel
willen. In China is er een tegen
beweging  aan  het  ontstaan.  Na
een periode met mastodontpro
jecten  heeft  de  regering  nu  ge
zegd  dat  het  gedaan  moet  zijn
met spektakel.’
Nouvel en Hadid ontwerpen voor
Grafe  yesterday’s  architecture.

‘Dit  soort  architectuur  geeft  het
verkeerde  signaal’,  zegt  hij.  ‘Ze
heeft niets te maken met de we
reld waarin we leven en de steden
die  we  nu  moeten  bouwen.  Het
gaat  nu  over  schaal,  duurzaam
heid en leefbaarheid. Er wordt ge
zocht  naar  nieuwe  vormen  van
mobiliteit,  waarbij  geen  ruimte
opgeslokt wordt, maar waar rond
de gebouwen mogelijkheden ont
staan voor trage weggebruikers.’
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