De Erasmusbrug met Bretonse strepen, een
gigantische sterrenhemel naast Rotterdam
CS en nu het centrum van Den Haag in het
thema van De Stijl. Allemaal het werk van
kunstenaarsduo VollaersZwart, dat al 25
jaar naam maakt met ‘citydressing’.
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lifestyle

p het Haagse
stadhuis prijkt
een gigantische
compositie in
Mondriaan-stijl.
De voorheen
spierwitte balkons van het Bilderberg Hotel zijn in primaire kleuren
geschilderd en vormen een compositie die zo van Bart van der Leck
zou kunnen zijn. En in de Hofvijver
drijven vijftig vlotten, in de kleuren
rood, blauw en geel. Het mag duidelijk zijn: het jaar waarin 100 jaar De
Stijl gevierd wordt, is begonnen.
'Gelukkig zijn de vlotten niet
vastgevroren’, zegt Pascal Zwart,
terwijl hij zijn vrouw Madje Vollaers
thee inschenkt. ‘Het weer is de
grootste vijand van ons werk.’
Vollaers en Zwart zijn samen het
kunstenaarsduo VollaersZwart, dat
begin jaren negentig het fenomeen
‘citydressing’ uitvond. Terwijl
steeds meer communicatie via digitale kanalen verloopt, kiezen zij al
25 jaar voor de meest fysieke vorm
die er is, de ‘experience’. De stad is
hun canvas. De architectuur van de
gebouwen het medium.
Ze wonen in de haven van Rotterdam, samen met dochter Ziggy.
Uitwonende zoon Beau waait regelmatig binnen. Het huis is tegelijkertijd hun werkplek. Het is vlak bij
de Euromast, door VollaersZwart
een paar jaar geleden nog in een
blauw met wit gestreept korset gesjord, in het kader van de tentoonstelling van modeontwerper Jean
Paul Gaultier in de Kunsthal. Ook
bomen en lantaarnpalen moesten
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‘Wish you were
here’, 2016, ter
gelegenheid van de
twintigste verjaardag van de Erasmusbrug in Rotterdam.

eraan geloven. De halve stad was in
Bretonse streep.

Gigantische sterrenhemel

Op de keukentafel ligt het boek City
dressing, dat VollaersZwart onlangs
uitbracht. Hierin passeren zeventig
projecten de revue, die ze in 25 jaar
realiseerden. Herinnert u zich de
gracieuze baleinen op de Amsterdamse gevels, op de huwelijksdag
van koning Willem-Alexander en
koningin Máxima? Het werk van
VollaersZwart. De gigantische
sterrenhemel op de glimmende
kantoortoren naast het Centraal

‘Who’s afraid of red,
yellow and blue’,
2017, in Den Haag;
daarboven: ‘From
the catwalk to the
sidewalk’, 2013, in het
kader van de Gaultiertentoonstelling in
Rotterdam.

‘Tunnel of Love’, 2011,
in een fietstunnel in
Eindhoven.

Station in Rotterdam? Ook van hen.
De dúízenden fluorescerende stippen, op gevels, ramen, deuren en
stoepen in de Rotterdamse Witte
de Withstraat? ‘Veel mensen kennen ons werk wel’, zegt Vollaers, ‘en
misschien kennen ze ons ook wel,
als die twee die hun haren nooit
kammen. Maar het werk wordt niet
aan ons gekoppeld.’ Zwart: ‘Dat is
ook wel logisch, want het is op een
bepaalde manier dienstbaar. Het
gaat uiteindelijk niet om óns werk.
Er is altijd een aanleiding.’

‘Let’s stick together’, 2006,
in de Rotterdamse Witte de
Withstraat; links: ontwerp
voor het Holland Festival in
Amsterdam.

‘Ons werk is op een bepaalde manier
dienstbaar. Het gaat uiteindelijk ook niet
om óns werk. Er is altijd een aanleiding’
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Een wilde tijd

Pascal Zwart en Madje Vollaers
groeiden op in Brabant, als buurjongen en buurmeisje. Hij kwam
uit een gezin van grafisch ontwerpers, zij leerde het vak van coupeuse bij de nonnetjes. Verliefd waren
ze al, maar voorlopig gingen ze nog
hun eigen weg. Pascal was drie jaar
ouder, een talentvolle jongen, die
naar de kunstacademie in Breda en
vervolgens Amsterdam ging. Madje
wilde allesbehalve een ‘aanhangsel’ worden, en koos voor de route
Utrecht (Academie voor Beeldende
Kunsten) en Rotterdam (Willem de
Kooning Academie). ‘Pascal kwam

me eigenlijk altijd achterna’, vertelt
ze. ‘Na zeven jaar hebben we echt
voor elkaar gekozen. We vestigden
ons in Rotterdam, waar we nooit
meer zijn weggegaan. Althans
nooit voor lang.’ Zwart: ‘Rotterdam
was indertijd een heel rauwe, harde
stad. De uitgaansscene was hardcore, veel drugs.’ Vollaers: ‘Hard,
maar eerlijk. Als iemand je in het
hart sloot, ging dat eigenlijk niet
meer over. En er werd snoeihard
gewerkt.’ Zwart: ‘Ons werk werd automatisch een onderdeel van onze
relatie, iets waarvoor we een vorm
moesten zien te vinden. Sámen.’
En toen kwamen de eerste, gezamenlijke projecten, die hun koers
voor de komende 25 jaar zouden
bepalen. Met Koer Locale maakten ze het publiek voor het eerst
medeplichtig aan hun werk. Drie
maanden lang programmeerde
VollaersZwart de Amsterdamse locatie W139, waarvoor ze zestig kunstenaars uitdaagden om hun eigen
discipline te verlaten. Elke week
stond het publiek rijendik voor de
deur. ‘Ineens waren we je van het,
als een soort popsterren binnen
die Amsterdamse scene. Toen zijn
we heel snel weer naar Rotterdam
gegaan’, zegt Vollaers.

Groot denken

Koer Locale had VollaersZwart
op de kaart gezet. Het leverde ze
nieuwe opdrachten op. Iets waar
het duo meer dan open voor stond,
want terwijl andere jonge kunstenaars totale vrijheid eisten, had
VollaersZwart zich ten doel gesteld
om kunst functioneel te maken.
Dus toen het Holland Festival het
duo vroeg om banieren te maken,
als onderdeel van zijn communicatiecampagne, grepen ze die kans.
Zwart: ‘Begin jaren negentig waren

Het Haagse stadhuis
in Mondriaan-stijl, ter
gelegenheid van 100 jaar
De Stijl, 2017.

Pascal Zwart
en Madje
Vollaers, samen
kunstenaarsduo
VollaersZwart.

er in de druktechniek ineens veel
nieuwe mogelijkheden. Wij waren
al vrij ver met het experimenteren
daarmee, en dachten: wat als we
nou de hele façade van een theater
inpakken met vlaggen en er een
schijnwerper op zetten? Het resultaat was verbluffend: het gebouw
ging als een autonoom kunstwerk
communiceren.’ Vollaers: ‘De
adressering was weggelaten. Je
moest goed kijken om te snappen
wat het was. Dat waren mensen
niet gewend. Maar ze kéken wel. En
daar ging het ons om. “The talk of
the town” creëren.’
In de jaren erna experimenteerde VollaersZwart met schaalvergroting en met recycling en ze
ontdekten de kracht van het virale.
Soms begaven ze zich op glad ijs.
‘Het pad van de citydressing was
nog niet betreden. Ik ben eens in
de bak beland, omdat we stickers
op straatmeubilair hadden geplakt
en de organisatie waarvoor we dat
deden, zijn vergunningen niet op
orde had.’
Inmiddels is het duo redelijk
gepokt en gemazeld als het om
vergunningskwesties gaat en
weten ze ook winkeliers en grote
ondernemingen mee te krijgen in
hun plannen.

we ophingen, kwam weer naar
beneden’, vertelt Vollaers, roerend
in haar thee. ‘Pas op het laatste
moment kwam het goed.’
Ook de artificiële sterrenhemel
van duizenden ledlampjes boven
Rotterdam werd wel érg spannend,
toen bleek dat de lijm onder het
vriespunt zou kunnen loslaten. Er
moest een plakingenieur worden
ingevlogen om het probleem op te
lossen.
En zo staat VollaersZwart iedere
keer weer voor de vele uitdagingen
die komen kijken bij werken in de
openbare ruimte. De beloning is
gelukkig zoet. ‘Naast het esthetische resultaat is er een onzichtbare
component. De sociale spin-off.
Mensen worden blij van ons werk.
Het verbindt. In Istanboel openden
we op 13 november 2015 de Tunnel
of Love, een tunnel vol lichtgevende
hartjes. Op dat moment werd in Parijs die vreselijke aanslag gepleegd.
Vrijwel meteen begonnen mensen
in de Tunnel of Love berichten
van hoop en liefde op de harten te
schrijven. Zonder dat dat de bedoeling was, kreeg het werk een nieuwe
lading. Je kunt ons werk basaal
vinden, tot je ziet wat het doet.’ ❏

Storm

De weergoden laten zich lastiger
overtuigen. Vorst in de Hofvijver is
erg. De storm die aan het huwelijk
van Willem-Alexander en Maxima
voorafging, was erger. ‘Alles wat

City dressing

‘Er is ook de sociale
spin-off. Mensen
worden blij van ons
werk. Het verbindt’
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What you see is what you get,
Studio VollaersZwart en Edo
Dijksterhuis, 208 pagina’s,
Uitgeverij Terra Lannoo, € 50,
terralannoo.nl

