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Begin 2010 werd ik door ProRail gevraagd om, in het kader van
het project ‘Prettig Wachten’, een kunsttoepassing voor station
Breukelen te ontwerpen. Het doel daarvan was om het korte
verblijf van de reiziger op het perron en in de wachtruimte aangenamer te maken.
Vloer, plafond en wanden vormen de basis van elke ruimte. In
de wachtruimte van station Breukelen waren deze neutraal en
karakterloos: glazen wanden, een standaard tegelvloer en een
systeemplafond. Voor de reiziger was daar dus niets bijzonders
te zien, niets om naar te kijken, laat staan iets aan te beleven.
Ik wilde dit veranderen door de wachtruimte een identiteit te
geven.
Fascinerende patronen in Perzische tapijten en klassieke sierplafonds, met hun talrijke details en de manier waarop die met
elkaar verweven zijn, brachten me op het idee om vloer- en
plafondpatronen te ontwerpen. Ik dacht daar bekende afbeeldingen van reizigers voor te gebruiken. Het ontwarren van mijn
patronen zou voor de Breukelen-reiziger een prettige bezigheid
kunnen worden. Door zichzelf te ontdekken in de details in het
kunstwerk zou het wachten in plaats van een passieve, een
actieve ervaring opleveren.
Tijdens mijn zoektocht naar afbeeldingen van mensen in verschillende reis- en wachtsituaties werd ik geraakt door het werk van
Gerd Arntz (1900-1988). De heldere, eenvoudige beelden die
hij in de jaren dertig voor de beeldstatistieken van Otto Neurath
(1882-1945) ontwikkelde, waren precies wat ik zocht! Met instemming van de Gerd Arntz Estate heeft een kleine selectie van zijn
‘menstypes’ een plek in de kunsttoepassing gekregen.
Deze selectie van Arntz’ symbolen werd omgezet naar ‘pixeltekeningen’ voor de mozaïekvloer en vertaald naar gipsfiguren
voor het reliëfplafond. Pas toen dat gedaan was, kon ik – met
spiegelingen, rotaties en herhalingen – op zoek naar de balans
tussen verhaal en decoratie.
Het is nu december 2011. Op de vloer en het plafond van de
wachtruimte van station Breukelen, in verschillende relaties tot
elkaar gezet, verbeelden tijdloze personages het (groeps)portret
van ‘De Reiziger’.
Sanja Medic
.
Breukelen, december 2011

Gerd Arntz in mei 1972 aan het woord
over beeldstatistiek, zijn achtergronden en
beweegredenen
‘Geboren 1900, in Remscheid, in de Rijnprovincie van het Duitse Keizerrijk als zoon van
een ijzerfabrikant. De klassentegenstellingen
werden vroeg ondervonden door het zien van
het arbeidersmilieu en de stakingen. Korte
opleiding in de fabriek van mijn vader aan
diverse machines, daarna op de kunstschool
in Düsseldorf. Hier spoedig contacten met
politiek linksgerichten en een persoonlijke
ontwikkeling naar het Marxisme. Toch pas
na verdere vriendschap met kunstenaars in
Keulen (Franz Wilhelm Seiwert en Heinrich
Hoerle), die de linkse oriëntatie ook in hun
kunst toonden, de overgang tot maatschappijkritische houtsneden. Zo kwam ik ertoe sommige onderwerpen in mijn grafiek duidelijk
te maken; in beelden sprekend, direkter dan
de taal mogelijk maakt. Zo ontstonden de
mensentypen in de grafiekprenten, over de
verschijnselen van de klassenmaatschappij en
de centrale figuur van de arbeider.
De in de jaren 1924–1928 gevonden
typen, zagen later een ruime toepassing en uitbreiding in de beeldstatistiek, die onder leiding
van dr. Otto Neurath (1882–1945) in Wenen
in het ‘Gesellschaft- und Wirtschaftsmuseum’,
ten behoeve van maatschappelijke informatie
voor de gewone man en ook voor het onderwijs ontwikkeld werd. Ik ging begin 1929
naar Wenen. De uitbeeldingen en werkzaamheden van dit ‘museum’ waren hoofdzakelijk
van statistische aard, dus kwantitatief in de
voorstellingen over de maatschappelijke

verhoudingen. De vrije grafiek was kwalitatief
gericht op de weergave van de mij omringende
wereld. Het overwegen en tot uitdrukking
brengen van de verhoudingen, die de mens
bepaalde in het patroon van zijn leven. Boven
de door sentimentaliteit beheerste kunst, van
bijvoorbeeld het Expressionisme, koos ik
voor de de strakke vorm die het beeldvlak organiseerde. Het constructivistische schilderij
kwam de juiste voorstelling van de maatschappij tegemoet. Niet het gevoelsmatige, maar het
strukturele beeld kon op deze wijze getoond
worden.
Eind 1931 begon het werk voor het Isostat
Instituut te Moskou, waarbij de beeldstatistiek
op een meer uitvoerig plan gerealiseerd werd.
Na de laatste aktiviteiten in Moskou in
1934, funktioneerde te Den Haag vanaf dat
jaar tot 1940 de ‘International Foundation
for Visual Education’, opnieuw onder leiding
van dr. Otto Neurath. In 1936 werd het handboekje ‘International Picture Language’; in
1937 gevolgd door ‘Basic by Isotype’ gepubliceerd. In beide teksten werden de principes
van ISOTYPE toegelicht en geïllustreerd:
International System Of TYpographic Picture
Education. De ‘International Foundation for
Visual Education’ heette vanaf 1940, na het
vertrek van Neurath naar Engeland, vanwege
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,
de ‘Nederlandsche Stichting voor Statistiek’.
Ik was tot aan mijn pensionering voor deze
Stichting werkzaam en ontwierp in mijn
gehele carrière circa 4000 symbolen voor de
beeldstatistiek.’
teksten Gerd Arntz / compilatie John van
der Ree

de beeldstatistieken op deze en de pagina hiernaast, komen uit ‘de Nederlandsche Spoorwegen een Millioenenbedrijf’, Spoorwegserie III, uitgegeven in 1940

Bron: Gerd Arntz - menstypen, Gerd Arntz Web Archive, http://www.gerdarntz.org
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Het plafond van de nieuwe wachtruimte
bestaat uit ongeveer 400 figuren die
zorgvuldig bij elkaar geplakt
een rijk ornament vormen.
De figuren zijn ontleend aan ISOTYPE, een door Gerd Arntz ontwikkeld
tekensysteem waarmee de Oostenrijkse filosoof, econoom en socioloog
Otto Neurath, ingewikkelde sociale en economische structuren
voor een groot publiek inzichtelijk kon maken.

Onze excuse

s voor de ov
erlast.
Half decemb
er gaat
de nieuwe wa
chtruimte vo
or u open.

Het mozaïek in en rondom
de nieuwe wachtruimte wordt gelegd uit
duizenden, 2x2cm kleine tegeltjes
waardoor het straks net lijkt alsof het huisje op een groot tapijt staat.
Beneden voor de trap kunt u hiervan een
kleur- en materiaaltest zien.

mozaïek leggen

‘De Reiziger’
een kunstwerk van
Sanja Medic
in opdracht van
ProRail

aankondiging op het perron in Breukelen

I

et plafond en de banken installeren • netjes afwe

plafond installeren

		 n het wachthokje, staan twee oudere Suri		 naamse vrouwen zacht te praten. De een houdt een ouderwetse
		 blauwe vouwfiets vast. Boven hun hoofden en op de vloer zijn
		 de gestileerde figuren uit het werk van Medic. De vrouwen verte
genwoordigen een type reiziger dat niet voorkomt in de mozaïeken
en reliëfs: de converserende reiziger. De telefoon van een jonge man
gaat. Een hard geluid van xylofoons en conga’s. Zijn vroeg grijze haar
heeft een wilde net-uit-bed coupe. Hij heet Thomas en het gaat over
een constructie die vrij simpel is, namelijk er gewoon recht tegenaan.
Ook dit is iets wat je geen van de figuren in Medic’s werk ziet
doen: mobiel bellen. Naast me zit een blond meisje met Uggs aan en
een zwarte maillot die om haar knieën zo strak zit dat het bleke vel
erdoorheen oplicht. Ze zit te sms-en. Ook dit doet niemand in de
afgebeelde spiegelwereld boven en onder ons.
Eten en drinken, roken en slapen. Mij schieten aan de lopende
band beelden van reizigers te binnen die ontbreken in de typologische wereld van De Reiziger. Zoals de knus in een groep van 4 of 6
reizende bejaarden die koeken delen en een thermoskan doorgeven.
De man met de laptop en zijn boterhammen in een zakje. Het alomtegenwoordige beeld van de reiziger met een rolkoffer. De spreekwoordelijke rugzaktoerist. Ze ontbreken allemaal.
Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten tussen de levende reizigers
en de kunstreizigers. Het meisje met hoofddoek, de zwangere vrouw,
de stoere jongen met de handen in het jack. En de krantenlezers, zou
je zeggen, ware het niet dat alle krantenlezers bij Medic mannen zijn
en hier een man en drie vrouwen de krant lezen. In het kunstwerk
lezen vrouwen niet.
Zelfs als de reizigers de uitgebreide en onhandig afgebroken tekst
op de glazen deur met de uitleg van de herkomst van het gebruikte
beeld-idioom niet gelezen hebben, verwijzen de figuren naar het
verleden. Een meisje heeft het desgevraagd bij het plafond over van
die plechtige stijve poppetjes die je ook op de muren van oude stations of in kerken ziet. Een jongen van een jaar of 25 vindt vooral de
mozaïeken erg ouderwets: ze doen aan de grofgepixelde beelden van
oude computers denken. Niemand noemt de overduidelijk verdwenen silhouetten van de man met het klassieke valies en de jaren dertig
pet of de man met lange jas en gleufhoed .
Een keurige heer van in de zeventig die ik vraag of hem dit als
ouderwets treft is verbaasd. Nee, helemaal niet. Hij vindt de mozaïeken wat te flets van kleur, maar de afbeeldingen zien er heel mooi
en behoorlijk uit. Ze passen goed bij de trein. Vooral het plafondreliëf
kan hem bekoren.
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Het is winters, windstil en helder. De lage zon werpt schaduwen over
de vloer. De levende reizigers verschijnen er lang en vervormd tussen
de silhouetten van de kunstreizigers. Die zijn gaaf en evenwichtig,
geen individuen, maar emblemen.
Het voornaamste onderscheid tussen de levende reizigers en de
grafische figuren is dit: wat de levenden er een beetje bij doen, bij het
communiceren en bewegen, dat doen de kunstreizigers met een gewijde overgave: wachten. De figuren in de mozaïeken en reliëfs doen
(op de uit de toon vallende silhouetten van de sprintende mannen na)
niets anders dan staan of zitten wachten. Hun leven staat stil en ze
zitten ermee op schoot. Ze verbeelden de weerloze stilte in het hart
van de reis. Daarvoor lijkt met dit werk van Medic een subtiel monument opgericht. Voor het hier en nu van het reizen, wat natuurlijk een
instabiel en vluchtig soort hier en nu is.
Maar deze beeldstijl was toch ontleend aan de beeldstatistiek? Die
was bedoeld om de processen en verbanden die zich aan het zicht van
de enkelingen onttrekken helder inzichtelijk te maken. En dat zijn
zakelijke inzichten en verhoudingen, waarvan het individu zelden een
sterke beleving heeft, alleen een rekenkundig vermoeden. Maar wat
Medic doet is die beeldenwereld van emblemen subtiel laten botsen
op de werkelijkheid. Het effect is dat van een stil commentaar.
Wat als een weemoedig object van overdenking oplicht is dit: het
verschil tussen het leven dat iedere reiziger leeft, in zijn eigen huid,
als iets onvertaalbaars en het type of embleem van ‘een ander’ die hij
onvermijdelijk in het openbaar voor de medereizigers is.
Ben Harper zingt erover: There’s something in everyone, only they
know. It moves in the hidden ways of joy and sorrow. Never leave
lonely alone.
Ik vertrek van station Breukelen met een teder, klein cadeau. Het
wachthokje met licht gemoderniseerde model-silhouetten van wachtende reizigers werd een vingerwijzing naar de gasachtige eenzaamheid die ieder reiziger met zich meedraagt, juist wanneer hij in het
openbaar als type verschijnt, terwijl hij wacht of vervoerd wordt.
En al het sms-en, lezen, bellen, gamen, eten en kletsen verhult dat
alleen maar. Het zijn vluchtbewegingen. Dat is het wat Medic met
haar wachthokje terloops en elegant laat zien. Het zijn de stille, half
als herinnering verschijnende modelmensen uit het beeldidioom van
Gerd Arntz die wijzen naar de pit in de ervaring van het reizen: een
geduldig lichaam met een eigen, rommelig en half begrijpelijk leven,
overgeleverd aan de schijn-orde en herhaling van dienstregeling,
wachtkamer, coupé en stationshal.
	Als ik aankom en door het Centraal Station loop draag ik net als
al die anderen op weg naar bus, tram en fietsenstalling, mijn eigen niet
na te vertellen leven met me mee.
dirkvanweelden 2012
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plafond 3.85mx16m, 361 vormelementen, gips en keimverf

mozaïek 8mx20m, ongeveer 277.777 Winckelmans tegeltjes van 2,2cmx2,2cm
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