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Opera

Nieuw pUbliek
Opera Forward heet het nieuwe fest ival waarmeE
De Nationale Operade blik richt op de toekomst
Met premiereopera's van Kaija Saariaho
en Michel van der Aa mikt het instituut op
verse sp irit en jong pubhe
Amsterdam, verschil/en de locaties, ' -/ 5 t;lro 2513

De binnenplaats van het bijzondere huizenblok van archJtect Michel de Klerk, bijgenaamd Het Schip, aan het Amsterdamse Spaarndammerplantsoen_
Foto la Cooman

O

P het hoogtepunt van d
Amsterdamse School revival
komlhetStedelijkMu~eum

De archltec:tuur van de Amsterdamse School, nu een eeuw oud, Is verrassend actueel.

En daarom te zien In het Arnsterd mse Stedelqk Museum.
vanaf 9/4

Amsterdam me de tentoonstelling
Won!?n in de Amsterdamse School. Wat
kenmerkt deze bouw tijl, en
waaromls hij nu 10 opulair?
Een ultleg/n ABCDE.

Deoratles
Brievenbussen van gebeeldhouwd

Baksteen
Baksteen vormde de ba~iS voor ue
Amstel'damseScbool-archit\>uuur;
diewevooralkennenaJs( oeiale)
wortingbouw. Het matenaal sloot

natuursteen, gemel-se1de bI emb k
ken, glas-in-loodramen. maar ook
m ubels, lampen en huisraad: de
AmSterdam e-Schoolarcrureclen
ontwie pen alles, al dan nietsamen
met andere kunstenaars Zo creëer
-den ze ware gesamlkurutwerken. Te
gelijkgilven de vele decoraties een
menselijke Inc:léltaan wat in feite
massawoningbouw was. KJeinsclla
Iigheid en aandacht voor hetdetail:
in een wereld di ~ steedsgrot ren
abstraCl r wordt. worden deze waar
den nu opnlClJwgeappredeer

Arc: Jtectuur

Amsterdams
De Amsterdamse school (1910-1930)
begon als vnendendu b Viln Amster
damse ardlilecten. 0 bekendsLe
'fijn Michel de Klerk, Piet Kramel en
Joan Melchiorvan der Meij. Hun
zoektocht naar nieuwevnnnen. pas
send bij bun visie op dl' moderne
maatschappij, doet denken aan de
huidige sj [\jade, waarin het archi
teuuurdebat word rgedom Ineerd
door uItersten: het neo-rraditiona
lisme en hersupennodemisme.
De Amslerdam5è School wilde
enerzijds breken met de neo riJlen
uit hel verleden, anderzijds zetten
de architecten llchal-tegen tijdge
no t Brlage, wiens werk hun te so
ber en lakelijk was, Hun 'midden
weg'; een fa.lltasIenjke, sculpturale
archilectu urmel gloulende gevels,
uilstulpende balkons en torentjes.

veJen(be :Jn } onstructle defi nitief
gescheiden. Metselen doen we nu
aaral omdarwe hel mooi vinden.

(Neo)Expressionlsme
Glooiende vormen van baksteen In de gevels. Elk bouwonderdeel apart ontworpen.
Fot 'sHH

aan bij de be laande behouwing in
de St.id, was bestendig en je kon hllt
in allerlei vormen 'kneden'. Arbeid
was destijds goedkoop; op metse
laan hoefde jeniel re bezulnigen.
Nu handwerk mef lieerte beralen
i:. wenden ontwerpers zich lotmass·
cusromization: industriële en digi
tale producdeprocessendlespeci
fieke bouwproducten vooreen lage
prijs mogelijk maken. Uitbundige
metselverbanden. rOl.etten en tegel

filbleaus-zezijn weer helemaal te
rug. maar nu uit de fabriek.

CreatIef met constructies
Esthetische overwegingen waren
voor de architecten helangrijker
d.ln fum:tloneleaspecten.Zegingen
zelfs zover dal ze, om hel gewenste
plastische effect I berelken, symbo
lische draagconstructies ontwier
pen, zoal bak.~lenen penanten en

massieve bogen. Her Scheepvaart
huis menljn beeldbepalende ge
metselde penanten Is een goed voor
bId: deze dragen enkel zichzelf,
terwijl ze de eigenlljkedraagcon
st ruel ie - een skelel v-m gew.J.pend
beton- camau fleren. DilleverlIe de
bijnaam 'schortjesardlitectuur' p.
Tegenwoordig vinden Wf1 del gang
van zaken heel gewoon: sinds de in·
troductie van de tunnelbekisrtng In
de naoorlogsewonmgbouw zijn ge

Hetwoord daLd (Nleuwe)Am~tèr
damse School S<lmenvat. Een bouw
stijl. m 'de gevoed doordestadsver
nieuwmgmAm L'erdamse-Sthool
buurt n, waarbij architecten zoeken
naar manieren om nieuwbouw in
het best.lilnde stadsweef.~el re pas
sen, me hedendaagse Interpretaties
van de oorspronkeli)kearchitenuur.
KIrsten Hannema
Wonen In de A msterdamse School
- Ontwerpen vOor!1et interieur
1910-1930, 9/4 t/ m 28/8.
stedelijk Museum ,A,msterdam.

