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MISSCHIEN WEL HANDIG?
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PROLOOG 

WETHOUDER 
KAYA  
PUBLIEK realiseert een tijdelijk sculptu-

renproject in de openbare ruimte van de 

Coolsingel, bij voorkeur rondom het Stadhuis, 

in het kader van de Architectuur Biënnale 

2007 en het Jaar van de Architectuur. 

Met als nevendoelstellingen:

- Onderzoek naar de mogelijkheden hoe deze 

voor Rotterdam centrale plaats met heden-

daagse beelden kan worden geactiveerd.

-  Onderzoek naar mogelijkheden om 

in een tweede fase een sculpturen-

plan met een permanent karakter 

voor de Coolsingel te ontwerpen.

-  Middels tijdelijke werken onder-

zoeken in hoeverre de stad bereid is  

nieuwe, soms experimentele werken in de 

openbare ruimte toe te laten.

-  Impulsen geven om de herinrich-

ting van de door allerlei straatmeubi-

lair en commerciële vervuiling overwoeker-

de Coolsingel daadwerkelijk aan te pakken.

In de publieke ruimte gelden andere wetten dan 

in de beschermde ruimte van het museum. Heel 

duidelijk werd dit in het Rotterdamse debat 

rondom het beeld ‘SantaClaus’ van kunstenaar 

Paul McCarthy. De beeldtaal van dit in wezen 

traditioneel bronzen beeld met seksueel ex-

pliciet attribuut werd als te provocerend en 

aanstootgevend voor het publiek domein be-

schouwd. Als tussenoplossing werd het werk 

voorlopig naar een semi-publieke ruimte verban-

nen: de binnenplaats van Museum Boijmans Van 

Beuningen,  gratis en voor eenieder toeganke-

lijk tijdens de openingstijden van het museum.

Beelden in de stad zijn, meer dan esthetische 

objecten, altijd ook indicatoren voor bepaalde 

opvattingen omtrent de invulling van de open-

bare ruimte. Die openbare ruimte wordt op 

basis van politieke, economische en andere, in 

de meeste gevallen utilitaristische krachten 

telkens anders ingericht. Beeldende kunst op 

straat dient traditioneel gezien het doel van 

stadsverfraaiing, kan een monumentale func-

tie hebben, of kan bedoeld zijn te ‘sensibiliseren’. 

In dat laatste geval kan kunst in dienst van een 

bewustwordingsproces, een emancipatiepro-

ces, in elk geval van een mentaal proces staan.

Kunst was lange tijd één van de instrumenten 

van de heersende klassen om zich uit te druk-
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PROLOOG 

HANS 
ANDERSSON 
voorzitter SCULPTURE 
INTERNATIONAL 
ROTTERDAM 
Juli 2007 

Met dit schrijven wil de Adviescommissie 

Internationale Beelden Collectie u graag in-

formeren over de op handen zijnde presen-

tatie PUBLIEK. Het wordt de eerste zicht-

bare aftrap voor het meerjaren plan van de 

commissie met betrekking tot kunstwer-

ken voor de Coolsingel-as, zoals bekend uit 

het Werkplan 2006-2009. Met het oog op 

de toekomstige invulling en herinrichting van 

de Coolsingel is het van belang om in het Jaar 

van de Architectuur (2007) en parallel aan de 

Architectuur Biënnale het gebruikspotenti-

eel van een generatie nieuwe beelden te on-

derzoeken voor een zeer belangrijke straat 

van Rotterdam, de Coolsingel. Geliefd en ver-

ken. Kunst was in staat om te representeren. 

Kunst kon ook bijdragen tot een gemeenschaps-

gevoel, tot een gevoel van stedelijke trots, of 

kunst kon dienen binnen het verwerkings- en 

herdenkingsproces van collectieve ervaringen 

van oorlog, geweld, verwoesting en vernieti-

ging. Kenmerkend voor deze uitdrukkingsvor-

men was een zekere vorm van afstandelijkheid 

tussen de objecten en het publiek. De sokkel 

die het beeld boven het straatniveau uit tilde, 

was het symbool voor deze afstandelijkheid.

Kunst was lange tijd één van de instrumenten 

van de heersende klassen om zich uit te druk-

ken. Kunst was in staat om te representeren.

groet wethouder Kaya
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een directe communicatie met het publiek.

In Publiek worden op het podium van de on-

middellijke omgeving van het Rotterdamse 

Stadhuis) de volgende vragen gesteld:

- Hoe verhoudt zich het persoonlijke van de 

kunst tot het publieke, vooropgezet dat kunst 

traditioneel gezien juist met een uiterst indivi-

duele, persoonlijke emotie wordt gelijk gesteld)?

- Wat gebeurt er als het private in het publie-

ke terecht komt en omgekeerd? Als de kunst in 

de maatschappelijke realiteit terecht komt en 

het maatschappelijke in de kunst ingang vindt?

- Hoeveel resistentie heeft het persoon-

lijke tegenover het publieke en  hoe-

veel macht heeft het publiek.

guisd tegelijkertijd en daarbij een Avenue bij uit-

stek voor tijdelijke presentaties die publiek 

over de gehele Coolsingel kan doen trekken.

De commissie koos nadrukkelijk voor een tijdelijk 

project, want experimenteren doe je tijdelijk, op 

een prominente plek, die vanuit zijn symbolische 

functie als geen andere plek in staat is beteke-

nis te geven: de ruimte rondom het Stadhuis en 

postkantoor en de oude Slavenburgse Bank. 

Met dit eerste kleine evenement willen we 

vooral het belang van de publieke deelna-

me aan de kunst maar vooral ook het grote 

belang van een interessante publieke ruimte 

van de Coolsingel voor het voetlicht brengen. 

Voor de eerste tijdelijke presentatie aan het 

Stadhuisplein onder de titel Publiek werden 

drie  kunstenaars geselecteerd die in hun werk 

het spel tussen publieke en particuliere ruimte 

thematiseren. Het is tekenend voor de heden-

daagse cultuur dat de grenzen tussen deze 

twee traditioneel gezien gescheiden domei-

nen van het leven steeds meer zijn vervaagd. 

Binnen de actuele beeldcultuur is, analoog aan 

de digitale wereld van alledag, de uitwisse-

ling tussen voorheen tegengestelde werelden 

heel normaal geworden. Intieme zaken worden 

publiek gemaakt, publiek domein anders inge-

vuld, de straat wordt geïnternaliseerd, het in-

nerlijke gedachteleven aan de wereld toe-

vertrouwd. Alles publiek en alles gericht op 
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nis te geven: de ruimte rondom het Stadhuis.

I. Doelstelling 
Het realiseren van een tijdelijk sculptu-

renproject in de openbare ruimte van de 

Coolsingel, bij voorkeur rondom het Stadhuis, 

in het kader van de Architectuur Biënnale 

2007 en het Jaar van de Architectuur. 

Met als nevendoelstellingen:

- Onderzoek naar de mogelijkheden hoe deze 

voor Rotterdam centrale plaats met heden-

daagse beelden kan worden geactiveerd.

-  Onderzoek naar mogelijkheden om 

in een tweede fase een sculpturen-

plan met een permanent karakter 

voor de Coolsingel te ontwerpen.

-  Middels tijdelijke werken onder-

zoeken in hoeverre de stad bereid is  

nieuwe, soms experimentele werken in de 

openbare ruimte toe te laten.

-  Impulsen geven om de herinrich-

ting van de door allerlei straatmeubi-

lair en commerciële vervuiling overwoeker-

de Coolsingel daadwerkelijk aan te pakken.

Om de doelstelling van een tijdelijke tentoon-

stelling in de zomer van 2007 te realiseren, pre-

senteert de Internationale Beelden Collectie 

het project Publiek, een tijdelijk tentoonstel-

lingsproject rondom het Stadhuis. Daarbij 

staan de nu volgende aspecten centraal:

REIN WOLFS   
PUBLIEK

Beelden op de Coolsingel
Is kunst in de openbare ruimte er eigenlijk voor 

het PUBLIEK? En in hoeverre communiceert 

kunst in de openbare ruimte met het PUBLIEK? 

Sinds de kunst van zijn sokkel is gekomen, is ook 

de betekenis en de functie van kunst veran-

derd.  Een beeld zonder sokkel is in feite voor-

bestemd om op een directere manier het pas-

serende publiek aan te spreken. Op gelijke voet, 

zogezegd. In de openbare ruimte is van deze ont-

wikkeling echter nog betrekkelijk weinig te zien. 

Binnen de befaamde Internationale Beelden 

Collectie van Rotterdam overweegt nog steeds 

een betrekkelijk traditionele opvatting van sculp-

tuur. Met het oog op de toekomstige invulling 

en herinrichting van de Coolsingel lijkt het van 

belang in het Jaar van de Architectuur en pa-

rallel aan de Architectuur Biënnale het gebruik-

spotentieel van een generatie nieuwe beel-

den te onderzoeken. Met een tijdelijk project 

- want experimenteren doe je tijdelijk - op een 

prominente plek, die vanuit zijn symbolische 

functie als geen andere plek in staat is beteke-
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II. Hedendaagse kunst
In de publieke ruimte gelden andere wetten dan 

in de beschermde ruimte van het museum. Heel 

duidelijk werd dit in het Rotterdamse debat 

rondom het beeld ‘SantaClaus’ van kunstenaar 

Paul McCarthy. De beeldtaal van dit in wezen 

traditioneel bronzen beeld met seksueel ex-

pliciet attribuut werd als te provocerend en 

aanstootgevend voor het publiek domein be-

schouwd. Als tussenoplossing werd het werk 

voorlopig naar een semi-publieke ruimte verban-

nen: de binnenplaats van Museum Boijmans Van 

Beuningen,  gratis en voor eenieder toeganke-

lijk tijdens de openingstijden van het museum.

McCarthy’s beeld bezit een kwaliteit die een 

schakel tussen een klassieke en een meer he-

dendaagse kunstopvatting lijkt te vormen. 

Traditioneel brons, figuratief en fors in formaat 

heeft het de gedaante van een monument aan-

genomen. Hedendaags als het is, celebreert 

het echter noch een persoon, noch een idee, 

maar is het eerder een knipoog naar onze ac-

tuele samenleving, waarin alles naast elkaar 

kan bestaan en in een ver doorgevoerde ge-

lijktijdigheid voor het breedbandformaat van 

onze cultuur staat. McCarthy’s beeld zoekt 

de confrontatie met het publiek. Hoe langer 

het op de binnenplaats van Museum Boijmans 

Van Beuningen staat, des te meer stemmen 

gaan er op om het in de echte openbare ruimte 

met het publiek te laten communiceren.

III. Kunst als indicator
Beelden in de stad zijn, meer dan esthetische 

objecten, altijd ook indicatoren voor bepaalde 

opvattingen omtrent de invulling van de open-

bare ruimte. Die openbare ruimte wordt op 

basis van politieke, economische en andere, in 

de meeste gevallen utilitaristische krachten 

telkens anders ingericht. Beeldende kunst op 

straat dient traditioneel gezien het doel van 

stadsverfraaiing, kan een monumentale func-

tie hebben, of kan bedoeld zijn te ‘sensibiliseren’. 

In dat laatste geval kan kunst in dienst van een 

bewustwordingsproces, een emancipatiepro-

ces, in elk geval van een mentaal proces staan.

Kunst was lange tijd één van de instrumenten 

van de heersende klassen om zich uit te druk-

ken. Kunst was in staat om te representeren. 

Kunst kon ook bijdragen tot een gemeenschaps-

gevoel, tot een gevoel van stedelijke trots, of 

kunst kon dienen binnen het verwerkings- en 

herdenkingsproces van collectieve ervaringen 

van oorlog, geweld, verwoesting en vernieti-

ging. Kenmerkend voor deze uitdrukkingsvor-

men was een zekere vorm van afstandelijkheid 

tussen de objecten en het publiek. De sokkel 

die het beeld boven het straatniveau uit tilde, 

was het symbool voor deze afstandelijkheid.
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inrichten van de stad te manifesteren. Met 

een aanzet tot nieuw beleid en een actue-

le visie op de communicatie tussen de beel-

den van de stad en het aanwezige publiek.

V. Kunstenaars
Voor de eerste tijdelijke presentatie aan het 

Stadhuisplein onder de titel Publiek worden 

twee kunstenaars geselecteerd die in hun werk 

het spel tussen publieke en particuliere ruimte 

thematiseren. Het is tekenend voor de heden-

daagse cultuur dat de grenzen tussen deze 

twee traditioneel gezien gescheiden domei-

nen van het leven steeds meer zijn vervaagd. 

Binnen de actuele beeldcultuur is, analoog aan 

de digitale wereld van alledag, de uitwisse-

ling tussen voorheen tegengestelde werelden 

heel normaal geworden. Intieme zaken worden 

publiek gemaakt, publiek domein anders inge-

vuld, de straat wordt geïnternaliseerd, het in-

nerlijke gedachteleven aan de wereld toe-

vertrouwd. Alles publiek en alles gericht op 

een directe communicatie met het publiek.

In Publiek worden op het podium van de 

politieke macht (de onmiddellijke om-

geving van het Rotterdamse Stadhuis) 

de volgende vragen gesteld:

- Hoe verhoudt zich het persoonlijke van de 

kunst tot het publieke, vooropgezet dat kunst 

traditioneel gezien juist met een uiterst indivi-

duele, persoonlijke emotie wordt gelijk gesteld)?

Hedendaagse kunst heeft al sinds langere tijd 

afstand gedaan van de sokkel. In een nieuwe 

opvatting van kunst in de openbare ruimte kan 

de uiterlijke verschijningsvorm van het beeld 

vaak heel andere, soms ook minder zichtba-

re vormen aannemen dan voorheen. Kunst 

van de laatste jaren is naar de maatschap-

pij toe gegroeid en heeft zich in het beste 

geval, meer dan vroeger,  ontwikkeld tot een 

communicatief en sensibiliserend medium.

IV. Kunst en architectuur
In 2007 is Rotterdam Stad van de Architectuur. 

Binnen het totaal van de gebouwde ruimte 

neemt kunst in de openbare ruimte een ge-

wichtige plaats in. Kunst kan accenten zetten, 

kan architectuur versterken, kan een ritme in 

de stad aanbrengen en kunst kan ook zelf ar-

chitectuur zijn, of er tenminste aan raken.

Onder het motto Power. Producing the 

Contemporary City wordt in het kader van 

de Internationale Architectuur Biënnale de 

stad van de toekomst onderzocht. In de ten-

toonstelling Visionary Power in de Kunsthal 

draait het erom hoe een jonge generatie ar-

chitecten verantwoordelijkheid voor de toe-

komst van de stad kan en moet nemen. 

Tegen deze achtergrond lijkt het van emi-

nent belang voor de Internationale Beelden 

Collectie om zich als player in het proces van 
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GERMAINE 
KRUIP  
zonder titel 2007 

Het werk van Germaine Kruip 

bezit onmiskenbaar theatrale as-

pecten, hoewel altijd op een be-

scheiden en verhulde manier. Het 

is steeds of Kruip met het mani-

puleren en ensceneren van situaties of omge-

vingen, de toeschouwer zelf of een bijzonde-

re ruimte op het podium wil laten staan.  Een 

manier van werken die verband houdt met 

haar achtergrond in het theater. Germaine 

Kruip werkte als art director voor het the-

atergezelschap Mug met de Gouden Tand. 

In recente werken speelt licht, als middel om de 

sfeer van een ruimte te bepalen waar de toe-

schouwer deel van uitmaakt, een steeds pro-

minentere rol.  Het werk Daytime (2004) be-

staat uit het maken van een nieuw raam in het 

Stedelijk Museum van Amsterdam, waar het 

echte daglicht binnen kan stromen. Dit licht 

wordt ‘gefilterd’ door zeven spiegels die in het 

raam wentelen. De spiegels hebben een mat-

zwarte en reflecterende zijde, waardoor ze 

een fascinerend schaduw- en lichtspel op de 

ruimte loslaten. Met de spiegels wordt bo-

- Wat gebeurt er als het private in het publie-

ke terecht komt en omgekeerd? Als de kunst in 

de maatschappelijke realiteit terecht komt en 

het maatschappelijke in de kunst ingang vindt?

- Hoeveel resistentie heeft het persoonlijke 

tegenover het publieke en  hoeveel macht 

heeft het publieke over het private domein?

- Welke strategieën hanteren kun-

stenaars om de relatie tussen pri-

vaat en publiek te thematiseren?

De kunstenaars die deze thema-

tiek bij uitstek representeren:

Monica Bonvicini (1965 Italië, 

leeft en werkt in Berlijn) 

Don’t Miss a Sec., 2004, double mirror box, 

cement floor, functioning stainless steel 

toilet unit, soap, toilet paper, fluorescent 

light, gravel, 140 x 190 x 250 cm, Art Basel 25

Rein Wolfs 
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beeld en herinnering aan dit pronkstuk.  

 Met de kennis dat het gebouw een 

nieuwe bestemming krijgt en leeg komt 

te staan, ontstond de wens om 

 

vendien de wereld buiten het museum binnen-

gehaald in de vorm van een duizelingwekkend 

spel van reflecties. Zo bescheiden van omvang 

als een werk als Daytime is, zo grootschalig 

was het werk Rehearsal (2005) dat Germaine 

Kruip maakte in het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Honderden aaneengeschakelde en computer-

gestuurde halogeenlampen lieten het gebouw 

van binnenuit stralen. Het Rijksmuseum licht-

te ‘s avonds langzaam op om vervolgens weer 

uit te doven, in een steeds herhalende cyclus

Het oude  Hoofdpostkantoor krijgt binnenkort 

een nieuwe bestemming. Dit postkantoor is 

een van de meest kenmerkende historische mo-

numentale gebouwen van Rotterdam en is een 

icoon op de Coolsingel, bevestigd versterkt 

door het voorplein. Ooit in1923 gebouwd met 

veel liefde en oog voor detail. Vooral het interi-

eur is zeer indrukwekkend met een (zeggen ken-

ners) unieke mozaïekvloer, bijzonder gebruik van 

natuursteen met sporen van fossielen -  en een 

prachtig tongewelf met bovenlicht. Hoe merk-

waardig dat het er op lijkt dat dit gebouw en 

vooral het interieur, uit de herinnering van de 

mensen is verdwenen. Lange tijd ging het impo-

sante interieur verborgen achter de loketten 

van het postkantoor. Het is vooral dit beeld als 

je over het Hoofdpostkantoor op de Coolsingel 

spreekt wat in mensen hun herinnering achter 

blijft. Weemoed over het verdwijnen van een 

Hoofdpostkantoor in Rotterdam, maar weinig 
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—
MONICA 
BONVICINI
DON’T MISS A SEC

—



20 21



22 23
—

GERMAINE
KRUIP

TITEL NOG ONBEKEND

—



24 25



26 27
—

UDO
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Rondinone (1964) bestaat uit installaties, 

sculpturen, foto’s en schilderijen. In de eerste in-

stantie speelde Rondinone met zijn eigen iden-

titeit. Hij creëerde zo een alter ego als clown. En 

met zijn werk I don’t live here anymore (1997) 

verwerkte hij (gedeeltes van) foto’s van zich-

zelf in (gedeeltes van) modefoto’s van vrouwen. 

De foto’s veranderen hierdoor, maar behouden 

hun seksuele lading. Hij glipt als het ware virtu-

eel in deze lichamen en maakt de lijn tussen feit 

en fictie vloeibaar.  

Naast identiteit brengt Rondinone met zijn 

werk de struggles van de moderne mens aan 

het licht, het gebrek aan identiteit, het wegval-

len van sociale controle en het misplaatst zijn. 

Ook speelt hij met de concepten van tijd en ver-

gankelijkheid. Steeds bekruipt je het gevoel van 

melancholie, een gevoel van gemis.  

Rondinone was in Nederland te zien in de 

Witte de With Street:Behind the Cliché (in 

2006), in 2001 in Montevideo en in 2005 

in het Cobramuseum te Amstelveen.

 Zero built a nest in my navel 2006 

Ugo Rondinone?s werk bestaat uit installaties, 

foto?s, schilderijen en sculpturen. Hij recupe-

reert en combineert stijlfiguren als levensgro-

te clowns, wazige schietschijven en schetsen 

van rustieke landschappen. Rondinone wil ons 

rationele geheugen aanspreken, maar zijn werk 

speelt eerder in op individuele onderbuikgevoe-

lens. De criticus Anders Kohl beschreef zijn werk 

UGO 
RONDINONE 
_BIG, MIND, 
SKY

Zwitser Ugo Rondinone A Great 

Joker Facing the Universe doet 

steeds zijn best categorieën en for-

mele classificaties uit de weg te 

gaan. Met zijn werk balanceert hij 

tussen realiteit en fictie, de saaiheid 

van het leven van alledag en de onna-

tuurlijkheid van de verbeelding. Zij die een duide-

lijke, ondubbelzinnige boodschap van Rondinone 

verwachten, zullen ervan moeten worden 

overtuigd dat multimedia en ongrijpbaarheid 

de onderscheidende kenmerken van deze kun-

stenaar zijn. De clown is misschien het enige 

leitmotief in zijn oeuvre, dat zich vooral ken-

merkt door een pluraliteit aan vormen en ex-

pressies. In de video-installatie Where do we go 

from here? (1996) zien we de clown meer dan 

levensgroot als ‘reclining figure’, inactief, niet 

in de sociale rol die we van hem verwachten. 

 Het werk van de Zwitserse kunstenaar Ugo 
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MONICA 
BONVICINI 
- DON’T 
MIS A SEC

Zwitser Ugo Rondinone A Great 

Joker Facing the Universe doet 

steeds zijn best categorieën en for-

mele classificaties uit de weg te 

gaan. Met zijn werk balanceert hij 

tussen realiteit en fictie, de saai-

heid van het leven van alledag en 

de onnatuurlijkheid van de verbeelding. Zij die 

een duidelijke, ondubbelzinnige boodschap van 

Rondinone verwachten, zullen ervan moeten 

worden overtuigd dat multimedia en ongrijp-

baarheid de onderscheidende kenmerken van 

deze kunstenaar zijn. De clown is misschien het 

enige leitmotief in zijn oeuvre, dat zich vooral 

kenmerkt door een pluraliteit aan vormen en ex-

pressies. In de video-installatie Where do we go 

from here? (1996) zien we de clown meer dan 

levensgroot als ‘reclining figure’, inactief, niet 

in de sociale rol die we van hem verwachten. 

als ?een soort verdringingsactie met als werke-

lijk motief het thematiseren van ontworteling 

en thuisloosheid.? Het stelt ons nooit gerust, 

maar maakt ons bewust van de hedendaag-

se worsteling van de condition humaine. De ge-

luidsinstallatie met de melancholieke titel roept 

hopeloosheid op, terwijl de thematiek opvallend 

herkenbaar is. Uit een aantal luidsprekers klinkt 

een universele dialoog, de wereld strort in.
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Het werk van de Zwitserse kunstenaar Ugo 

Rondinone (1964) bestaat uit installaties, 

sculpturen, foto’s en schilderijen. In de eerste in-

stantie speelde Rondinone met zijn eigen iden-

titeit. Hij creëerde zo een alter ego als clown. En 

met zijn werk I don’t live here anymore (1997) 

verwerkte hij (gedeeltes van) foto’s van zich-

zelf in (gedeeltes van) modefoto’s van vrouwen. 

De foto’s veranderen hierdoor, maar behouden 

hun seksuele lading. Hij glipt als het ware virtu-

eel in deze lichamen en maakt de lijn tussen feit 

en fictie vloeibaar.  

Naast identiteit brengt Rondinone met zijn 

werk de struggles van de moderne mens aan 

het licht, het gebrek aan identiteit, het wegval-

len van sociale controle en het misplaatst zijn. 

Ook speelt hij met de concepten van tijd en ver-

gankelijkheid. Steeds bekruipt je het gevoel van 

melancholie, een gevoel van gemis.  

Rondinone was in Nederland te zien in de 

Witte de With Street:Behind the Cliché (in 

2006), in 2001 in Montevideo en in 2005 

in het Cobramuseum te Amstelveen.

Zero built a nest in my navel 2006 

Ugo Rondinone?s werk bestaat uit installaties, 

foto?s, schilderijen en sculpturen. Hij recupe-

reert en combineert stijlfiguren als levensgro-

te clowns, wazige schietschijven en schet-

sen van rustieke landschappen. Rondinone wil 

ons rationele geheugen aanspreken, maar zijn 

werk speelt eerder in op individuele onderbuik-

gevoelens. De criticus Anders Kohl beschreef 

zijn werk als ?een soort verdringingsactie met 

als werkelijk motief het thematiseren van ont-

worteling en thuisloosheid.? Het stelt ons 

nooit gerust, maar maakt ons bewust van de 

hedendaagse worsteling van de condition hu-

maine. De geluidsinstallatie met de melancho-

lieke titel roept hopeloosheid op, terwijl de the-

matiek opvallend herkenbaar is. Uit een aantal 

luidsprekers klinkt een universele dialoog, de 

Ugo Rondidone Ugo Rondidone 

Ugo Rondino, hoera hoera.
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