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R otterdam is Nederlands stad
van de toekomst. De nood-
zaak om zichzelf opnieuw
uit te vinden na het bom-

bardement van 1940 heeft ruimte ge-
schapen voor dromen en experimen-
ten, grote en kleine.

Dit jaar viert Rotterdam 75 jaar We-
deropbouw, met onder andere een
enorme openbare trap van architec-
tenbureau MVRDV die als een tribu-
ne van het Stationsplein voert naar
het dak van het Groothandelsge-
bouw, een podium om over de stad
uit te kijken.

Voor TENT, ‘platform voor 100%
hedendaagse kunst’, stelde Reyn van
der Lugt – verzamelaar, oud-cultu-
reel attaché in New York, oud-direc-
teur van het Groninger Museum – als
onderdeel van deze manifestatie de
tentoonstelling Utopian dreams sa-
men. Hij selecteerde zes stedelijke
droomprojecten uit het verleden –
waarvan er twee kort hebben be-
staan: AV L -v i ll e van Joep van Lies-
hout en het varende Podium 010 d at
met 1100 mensen over de Maas voer -
en nodigde vijf kunstenaars uit om
nieuwe toekomstvisies te maken. En
wat blijkt: de thema’s zijn niet eens

zo heel anders dan in de jaren zeven-
tig en tachtig. De ontwerpen van
toen zijn nog steeds modern en de
stad was en is een dankbaar doek om
ze op te projecteren.

Zeg nou zelf, waarom zou je niet
een brug over de Maas vormgeven als
twee schroeven die sierlijk naar el-
kaar toe buigen? De beeldschone ma-
quette van deze ‘br ug’ van Claes Ol-
denburg uit 1977 is een van de hoog-
tepunten van de expositie, evenals
de maquette en tekeningen van het
gebouw dat Rem Koolhaas’ OMA
voor de oevers van de Maas ont-
wierp, met ernaast een honderd me-
ter hoge uitkijktoren gemaakt van de

te slopen Willemsbrug.
Al in 1969 maakte Wim Gijzen een

fotomontage van het Schouwburg-
plein als een grazige weide met koei-
en, wilgen en een sloot. Van der Lugt
heeft Gijzens montage, dat het for-
maat van een ansichtkaart had, laten
uitvergroten en in een lichtbak ge-
plaatst zodat het nu nagenoeg de
muur vult – het is aannemelijk en
vervreemdend tegelijk. Zo aanneme-
lijk, dat NRC Next een paar jaar gele-
den de foto publiceerde als ‘Ro tte r -
dam in 1969’.

Zijn tegenhanger van nu is de foto-
grafe Elian Somers, die het eiland
Brienenoord fotografeerde, het laat-
ste onbebouwde plekje midden in de
stad. Een van de verrassingen van
haar research was dat er in de jaren
zeventig plannen zijn gemaakt voor
een Disney-achtig pretpark op het ei-
land.

Met een bij uitstek hedendaagse
middel, een virtual reality film, legt
animator en illustrator Han Hooger-
brugge een link met de stad in het
verleden. Hij ging op zoek naar wat
hij mist in het Rotterdam van nu en
tekende een 3D omgeving met tek-
sten als „vroeger ging je naar de ker-
mis, nu naar de museumnacht”. En
om het eeuwige slopen en bouwen
van deze stad te verbeelden maakte
hij met een 3D-printer een model van
een mooie ronde sloperskogel die hij
graag in de fontein op het Hofplein
zou plaatsen. Op ware grootte. Op de
vloer schilderde hij in de ronde ‘bam-
b e rd e b a m b e rd e d a m’, het geluid van
de heipaal.

Het is de schrijfster Elfie Tromp
die het fluïde karakter van deze stad
van de eeuwige wederopbouw mis-
schien het beste vangt. Haar schrij-
ven is een performance, zij zal regel-
matig aan een tafel in de tentoonstel-
ling zitten schrijven; de bezoeker
leest mee op een groot scherm achter
h a a r.

Net als de wederopbouw gaat het
verbeelden en het verwoorden van
deze stad eeuwig door, beide zijn een
creatief proces waarvan wij als stads-
bewoners en museumbezoekers ge-
tuigen zijn.
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