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The Garden of Contested Meanings (in opdracht 
van de provincie Flevoland en Museum De Paviljoens, 
2009) is een voorstel om een hortus conclusus te realiseren 
in Nagele, de plaats op Flevoland die in de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw naar moderne inzichten werd 
ontworpen door architecten van De 8 en Opbouw, zoals 
Cornelis van Eesteren, Aldo van Eyck, Gerrit Rietveld en 
tuinarchitect Mien Ruys.(1) De kunstenaars stelden zich 
de vraag hoe men in een polder, een extreem vormgegeven 
landschap, een authentieke natuurbeleving mogelijk kan 
maken. Nagele heeft een groene binnenruimte, bedoeld 
als een gemeenschappelijke tuin voor ontmoetingen van 
volwassenen en een plek waar kinderen kunnen spelen. 
Deze ruimte echoot de weidsheid van de polder, die er 
echter tegelijk door wordt buitengesloten. Verrassend 
genoeg blijkt volgens de kunstenaars het moderne ontwerp 
van Nagele overeenkomsten te hebben met een oud ideaal 
van de mensheid: de arcadische omsloten tuin, weids als 
het landschap en tegelijkertijd omsloten als een gebouw.
 Hiryczuk / Van Oevelen willen in Nagele een tuin 
maken voor wildernis die natuurlijke processen van groei 
en verval zichtbaar maakt en tegelijkertijd zo ontworpen 
is dat het appelleert aan het collectieve idee en beeld van 
wildernis. Deze geïdealiseerde wilde tuin is te zien in een 
opstaand gebouw, dat deels los komt van de grond en 
waarvan de vorm geïnspireerd is door de axonometri-
sche representatie van ruimte. De eerste axonometrische 
architectuurtekening (getiteld Maison d’Artiste) werd in 
1925 gepresenteerd door Theo van Doesburg en Cornelis 
van Eesteren, lid van de architectenvereniging De 8 en 
medeontwerper van Nagele. In de moderne architec-
tuur ontketende de axonometrie een revolutie: zonder 
verdwijnpunt werd de ruimte oneindig. Hierdoor verloor 
de façade aan belang en begonnen architecten als Frank 
Lloyd Wright en Le Corbusier vanuit de plattegrond te 
ontwerpen. De essentie van Nagele als een modernistische 
utopie is een directe exponent van dit invloedrijke, destijds 
nieuwe denken over ruimte. Het gegeven komt terug in 
de futuristisch ogende vorm van het paviljoen, dat doet 
denken aan een geometrisch ruimteschip.

Momenteel ontwikkelen Hiryczuk / Van Oevelen een 
nieuwe reeks werken: de Field Experiments. Op deze foto’s 
van natuurscènes zijn met draden geometrische figuren 
gespannen die de ruimte van het landschap markeren. 

De draden refereren aan de traditie van de abstracte 
kunst, ze bieden de blik een houvast in de natuur. Maar 
ze symboliseren iets anders; is dat hetzelfde, in onze tijd 
zozeer gekluisterde natuurverlangen dat een uitweg zoekt? 
Interessant is dat bij Hiryczuk / Van Oevelen juist de 
abstractie – de in bepaalde vorm gedwongen natuur; het  
in een zekere vorm gedwongen natuurverlangen – het 
verlangen naar de natuur weer aanvuurt en van nieuwe 
betekenis voorziet. Deze nieuwe reeks werken slaat een 
brug naar de landschappen van fotoconceptualisten die  
in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw, op 
hun beurt, hun wereld in kaart brachten. 
 Lucy Lippard stelt in haar boek over de aantrekkings-
kracht van het lokale, en daarmee bedoelt ze de trekkracht 
van plaatsen die iedereen dagelijks ervaart en die de poort 
is tot onze politieke principes en spirituele erfenissen, 
dat er toekomst is weggelegd voor een kunstenaarsschap 
dat aandacht heeft voor dat wat dichtbij is en daarvoor 
verantwoordelijkheid neemt. ‘Het potentieel van een 
activistische kunstpraktijk die bewustzijn genereert over 
land, geschiedenis, cultuur en plaats en een katalysator is 
voor sociale verandering, kan niet worden onderschat, zelfs 
als deze belofte nog moet uitkomen. Kunstenaars kunnen 
de verbanden zichtbaar maken. Ze kunnen ons gidsen 
via sensibele kinesthetische reacties op de topografie, ons 
leiden van archeologie en in het land verankerde sociale 
geschiedenis naar alternatieve verstandhoudingen met  
een plaats.’(2) 
 Nota bene, kunstenaars laten al langer zien wat 
voor banden mensen met een plaats kunnen aangaan. 
Op Opawa Station, Albury (ca. 1870), een aquarel van 
James Preston, een uit Engeland afkomstige man die in 
het Nieuw Zeeland van de negentiende eeuw een nieuw 
bestaan opbouwde door achtereenvolgens als goudzoe-
ker, predikant en schilder zijn geld te verdienen, zien we 
twee wandelaars met rugzakken dolen in het landschap.
(3) Ze kijken stug voor zich uit, onbewust van de op hen 
gerichte blikken van twee figuren in een veld. Zijn dit 
vogelverschrikkers? Of mensen die er wonen en gewoon 
nieuwsgierig zijn naar de voorbijgangers? We wonen op 
een plaats, of we trekken er aan voorbij, dat is een gegeven 
van onze levens. Hiryczuk / Van Oevelen ontwikkelen een 
oeuvre over plaatsen die we natuur noemen. Zij staan stil 
bij die plaatsen, en trekken er voorbij.

(1) Hiryczuk / Van Oevelen, The Garden 
of Contested Meanings: voorstel voor een 
kunstwerk in de openbare ruimte van Nagele, 
Amsterdam, 2009. www.hiryczukvanoevelen.net
(2) Lucy R. Lippard, The Lure of the Local: 
Senses of Place in a Multicentered Society (New 
York: The New Press, 1997), p. 18
(3) http://www.rootsweb.ancestry.
com/~nzlscant/albury_estate.htm.

30 juni – 16 september 2012
In het basisschoolgebouw van architect  
Aldo van Eyck naast Museum Nagele

Opening 30 juni 2012, 15.00 uur  
door Wouter Ruifrok, wethouder kunst en 
cultuurbeleid in de Noordoostpolder.

In de periode 2009-2012 onderzochten diverse 
kunstenaars en ontwerpers de culturele lagen 
van Flevoland. Het gebied waarop dit onder-
zoek zich vooral richtte was de Noordoostpolder 
met in het bijzonder Nagele, Schokland en 
Kraggenburg. Kunstenaars als Hiryczuk / Van 
Oevelen, Chikako Watanabe en Yeb Wiersma 
verbleven in artist-in-residencies in de Noordoost-
polder om van daaruit dieper in te gaan op 
het landschap van Flevoland en de cultuur-
historische plekken. Wat betekent het om op te 
groeien op nieuw land? Welke culturele lagen zijn 
zichtbaar in dit unieke landschap? Sjoerd van 
Oevelen en Elodie Hiryczuk deden in het kader 
van Mapping Flevoland specifiek onderzoek 
naar Nagele en de betekenis van het modeldorp. 
De tentoonstelling Perspective of 
Disappearance toont een overzicht van 
het oeuvre van Hiryczuk / Van Oevelen.

Open  Elke zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur in de periode 30 
juni tot en met 16 september 2012. 

Perspective of Disappearance maakt deel 
uit van Mapping Flevoland #1, een zomer-
manifestatie over landschap, hedendaagse 
kunst, architectuur & erfgoed. Met werk van o.a. 
Hiryczuk / Van Oevelen, Chikako Watanabe, 
Yeb Wiersma, Studio Makkink & Bey,  
NEXT Architects, Aldo van Eyck,  
Birthe Leemeijer, Boto van der Meulen,  
Antony Gormley, Robert Morris,  
Marinus Boezem  en Hans van Houwelingen.

Basisschoolgebouw naast Museum Nagele,  
Ring 23, 8308 AL Nagele 

Meer weten? 
www.depaviljoens.nl

Perspective of 
Disappearance
Hiryczuk / Van 
Oevelen

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Flevoland, 
Ministerie van OCW, Gemeente Almere, LeasePlan, 
Ymere, Museum Nagele, Studio Makkink & Bey, 
Gemeente Noordoostpolder, Johan de Jong van Carex, 
Kasparus Bierbrouwerij Nagele, Mark Hardenberg van 
Kato Group B.V., Wind in de Wilgen, Rutger Bergboer
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