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Tijdelijke kunstwerken
met eeuwigheidswaarde
Christo
De kunstprojecten en -installaties van Christo en zijn inmiddels overleden vrouw Jeanne-Claude verdwijnen kort nadat ze zijn gerealiseerd. Alleen de voorbereidende tekeningen en collages blijven bewaard.
“Het vraagt meer moed dingen te creëren die tijdelijk zijn, dan dingen die bewaard blijven”, zegt Christo.
Op dit moment is in Oberhausen Christo’s spectaculaire museuminstallatie ‘Big Air Package’ te bewonderen. Eerder werd het echtpaar wereldberoemd door onder andere het omhullen van de Rijksdag in Berlijn
en het installeren van 7.503 hekken met kleurrijke panelen in Central Park, New York. Tekst: Jacques Geluk |
Fotografie: Wolfgang Volz
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“

lleen mensen kunnen kunst maken,
geen enkel ander wezen is daartoe in staat. De kunstwerken van
Jeanne-Claude en mij ontstijgen het leven
van alledag en zijn op een bepaalde manier
irrationeel. Ze hebben geen functie. De wereld kan best zonder. Wij hebben ook nooit
gepretendeerd dat ze, behalve voor onszelf,
belangrijk zijn. Kunst maken is het hoogste
niveau waarmee een mens zich kan bezighouden”, zegt Christo vanuit zijn appartement in het centrum van Manhattan, waar
hij al 49 jaar woont.

“De titels die we aan onze projecten geven, beschrijven extreem precies waarover ze gaan.
Jeanne-Claude heeft daarvoor veel moeite
gedaan. Toen we in 1972 18.600 vierkante
meter oranje nylonstof gebruikten om twee
berghellingen in Colorado met een gordijn
te verbinden noemden we dat ‘Valley Curtain’. Ook het project ‘Umbrella’ is precies wat
de naam aangeeft. Er is niets mysterieus aan.
Bij zonsopkomst op 9 oktober 1991 hebben
Jeanne-Claude, 1.880 arbeiders en ik 3.100
paraplu’s geopend in valleien in Japan en de
Verenigde Staten, waarmee we de overeenkomsten en verschillen tussen beide volkeren wilden symboliseren.”
Werkelijkheid
De kunstwerken van het echtpaar zijn veelal
te vinden op plekken die voor het publiek
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toegankelijk zijn, zoals wegen, bruggen en
openbare, landschappelijke ruimten. “We lenen de echte elementen die op een bepaalde
plek aanwezig zijn en gebruiken ze in ons
werk. Al onze projecten gaan over de werkelijkheid en niet over wat we daarmee doen.
Mensen interpreteren onze kunstwerken op
verschillende manieren. Dat is goed. Alle
projecten zijn echter meer dan illustraties
van de objecten die we omhullen of maken.
Ze staan niet symbool voor iets, het is geen
propaganda. Wanneer we de Rijksdag inpakken gaat dat niet om de politieke dimensie,
maar om het gebouw zelf, de echte Rijksdag.
Toen we, zoals in 1983 voor de installatie
‘Surrounded Islands’, het wateroppervlak
rond elf eilanden in Biscane Bay, Florida, bedekten met in totaal 603.870 vierkante meter
drijvende roze stof van geweven polypropyleen, vonden we de ecologie niet uit. Die was
er al”, legt Christo uit.
“We weten dat onze projecten en installaties
het gewone een paar dagen lang op een aardige manier behoorlijk transformeren, voordat ze weer verdwijnen. De materialen die we
gebruiken, de stof, het touw of het staal, vormen niet het kunstwerk, het is alles samen.
Eén hek in Central Park was geen kunstwerk,
twee hekken ook niet, maar 7.503 hekken
met losse, vrij hangende stoffen panelen
wel. Daardoor kregen de wandelaars de illusie van een gouden rivier die verschijnt en
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verdwijnt tussen de boomtakken. Stof is een
belangrijk materiaal, omdat het de tijdelijkheid van een project aangeeft en daarmee ons
werk een nomadische kwaliteit geeft. Als een
nomadenstam gebruiken we stoffen, touwen
en andere materialen en trekken we verder
wanneer het er niet meer is.”
Christo is geen conceptueel kunstenaar, die
ervan uitgaat dat het concept, het ontstaansidee, belangrijker is dan de esthetiek. “Wanneer we miljoen dollars uitgeven aan hekken
in Central Park, is dat geen concept, maar
gaat het erom wat echts te gebruiken om iets
te realiseren. We werken ook nooit met een
opdrachtgever samen, maar komen zelf met
voorstellen. Het ontwikkelen van een project
tot aan het proces van het verkrijgen van toestemming is heel belangrijk, maakt projecten uiteindelijk dynamischer en voorkomt
dat je in een kunstvacuüm terechtkomt. De
afgelopen 50 jaar hebben Jeanne-Claude en
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sel, dat meer dan 5,3 ton weegt, een hoogte
van meer dan 90 meter, een diameter van 50
meter en een capaciteit van 177.000 kubieke
meter. Er blijft slechts een kleine omloop vrij,
vanwaar het werk van alle zijden is te aanschouwen. Luchtsluizen geven de bezoekers
gelegenheid het monumentale kunstwerk
van binnen te beleven. “Alleen luchtdruk
zorgt ervoor dat de sculptuur in vorm blijft.
Spannend is dat er geen ramen in deze enorme lege ruimte zitten, behalve een dakraam
bovenin. Dat zorgt overdag voor een roze- en
blauwachtig licht en op bewolkte dagen een
grijze, diepe visuele ervaring. De sculptuur,
ter grootte van de Gasometer, is behalve vanop 100 meter hoogte, van buitenaf niet in zijn
geheel te zien. Binnen krijg je een heel ander
perspectief ”, aldus Christo die dit geen project maar, omdat het in een museum tegelijk
met een tentoonstelling getoond wordt, een
museuminstallatie noemt.

ik permissie gekregen voor 22 projecten en
zijn er 37 geweigerd. Soms hebben we ons
daarbij neergelegd, soms hebben we doorgezet. De stad New York weigerde in 1981
toestemming te geven voor het plaatsen van
de hekken, in 2005 konden we het project realiseren. De periode daartussen noemen we
de softwareperiode, die alleen bestaat uit een
idee en een voorstel.”
Rijksdag
In 1971 ontstaat het idee de Rijksdag in te
omhullen. Christo en Jeanne-Claude ontdekken dat 60 miljoen Duitsers eigenaar zijn van
het gebouw en ze dus moeten proberen hun
volksvertegenwoordigers in de Bondsdag te
overtuigen. “Er is geen andere kunstenaar
die kan zeggen dat er bijna een kwart eeuw
over een werk is gediscussieerd, voordat het
werd gerealiseerd. Het was ook de eerste keer
dat een kunstproject tot stand kwam na een
debat in een nationaal parlement, in dit geval
de Bondsdag. Ons voorstel werd afgewezen
in 1977, 1981 en 1987, voordat we uiteindelijk in 1994 – met een meerderheid van 69
stemmen – permissie kregen. Een 20 minuten durende rede van Wolfgang Schäuble,
die tegen het project was, kon daarin geen

verandering meer brengen.” Over hun keuze
voor Berlijn zegt Christo: “Elk project heeft
zijn ontstaansgeschiedenis. Ik kom uit het
communistische Bulgarije. Via Tsjecho-Slowakije ontsnapte ik in 1957, tijdens de Koude
Oorlog, naar het Westen. Zeventien jaar lang
was ik een politiek vluchteling. Berlijn viel
ook in de jaren zeventig nog onder de jurisdictie van de Britten, Fransen, Amerikanen
en Russen en was daardoor de enige plek
waar op dramatische wijze tot uiting kwam
hoe verdeeld de wereld was. Toen permissie
in 1987 werd geweigerd kon niemand vermoeden dat de veranderingen zo snel zouden
plaatsvinden.”

“In 1999 hebben we in Oberhausen al het project ‘The Wall’ bij de Gasometer uitgevoerd,
een 26 meter hoge muur van 13.000 olievaten,
die de binnenruimte diagonaal doorsneed.
Dat leek een beetje op het project ‘IJzeren
gordijn’ dat we in 1962 in Parijs uitvoerden.
Door met 89 olievaten een kunstblokkade te
realiseren in een nauw straatje, protesteerden we tegen de bouw van de Berlijnse Muur,
een jaar eerder.”

in Abu Dhabi, het grootste beeldhouwwerk
ter wereld gemaakt van 410.000 olievaten.
Samen vormen ze straks een sprankelend en
kleurrijk mozaïek dat de islamitische cultuur
weerspiegelt.” Christo denkt dus nog niet aan
stoppen, maar zet er wel de vaart in.

Christo is geboren in Bulgarije als zoon
van een zakenman en een secretaresse
van de Academie voor Schone Kunsten in
Sofia, waar hij later zou studeren. In 1957
vluchtte hij per trein via Praag naar het
Westen. Hij ging studeren aan de Kunstacademie in Wenen, maar verhuisde als
snel via Genève naar Parijs, waar hij als
statenloos burger zijn geld verdienen met
het schilderen van portretten. In oktober
1958 ontmoette hij Jeanne-Claude de
Guillebon, met wie hij 28 november 1962
trouwde. Sinds 1964 wonen ze in de
Verenigde Staten. Zijn achternaam
Javacheff gebruikt Christo niet meer.
christo@speakersacademy.nl

“Het vraagt meer moed dingen te creëren die
tijdelijk zijn, dan dingen die bewaard blijven”

Twee ‘nieuwe’ projecten
“Nu ik 78 en alleen ben, werk ik voor de eerste
Luchtpakket Oberhausen
keer in mijn leven aan twee projecten tegeSamen met Jeanne-Claude bouwt Christo in
lijk. Ik besteed er evenveel tijd, inspanning en
1968 ter gelegenheid van documenta IV het, geld aan, maar weet nog niet welke het eerste
met een hoogte van 85 meter, doorsnede van
klaar is. In beide gevallen zitten we in de laat10 meter en inhoud van 5.600 kubieke meter, ste fase van het toestemmingsproces. Jeannetot dan toe grootste luchtpakket. Dit jaar vult
Claude en ik bedachten in 1992 ‘Over the Rihij, nu zonder zijn vrouw, de Gasometer in
ver’: 9,5 kilometer zilverachtige doorzichtige
Oberhausen met zijn ‘Big Air Package’. De
stoffen panelen, verdeeld over acht afzonsculptuur is binnen het industrieel monu- derlijke stukken boven een 67,6 kilometer
ment opgesteld en gemaakt van 20.350 vier- lang gedeelte van de Arkansas-rivier tussen
kante meter licht doorlatend weefsel en 4 500
Cañon City en Salida in zuid-Colorado. Al in
meter zeil. Opgeblazen bereikt het omhul- 1977 kregen we het idee voor ‘The Mastaba’
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