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Boven de vlaktes van New 
Mexico liet Tomás Saraceno 
enorme ballonconstructies 

zweven. Een poging om fossiel- 
en emissievrij door de lucht te 
reizen en er mogelijk te wonen.

‘Aerocene, launches at White Sands 
(NM, United States)’, 2015, 

courtesy the Aerocene Foundation, 
de kunstenaar en zijn galeries 



De Argentijn Tomás Saraceno heeft 
in Parijs 13.000 vierkante meter 

ter beschikking om zijn utopische wereld 
te tonen. Die verenigt elementen van 

kunst, architectuur en wetenschap.
Luchtkastelen of toekomstvisioenen? 

DOOR NANDA JANSSEN

SPELEN
MET 

SPINNEN

omás Saraceno woont en werkt op en 
voorbij de planeet aarde’, vermeldt 
zijn curriculum vitae. Een opmerke-
lijke zin, die het oeuvre van deze kun-

stenaar krachtig samenvat. Sinds een jaar of tien 
trekt hij namelijk wereldwijd de aandacht met 
hemelbestormende ideeën over nomadische ste-
den in de lucht en duurzame luchtvaart, en met 
betoverende spinnenwebben. En nu heeft het 
Parijse Palais de Tokyo, een gigantisch centrum 
voor hedendaagse kunst, Saraceno carte blanche 
gegeven. Hij mag de volledige ruimte in zijn eentje 
bespelen. Voor een kunstenaar die gewend is het 
hele universum in zijn werk te betrekken, is 13.000 
vierkante meter ‘peanuts’. 
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Saraceno werkt in de driehoek kunst, 
architectuur en technologie. Een van zijn 
bekendste en grootste werken is In Orbit 
uit 2013, een spectaculaire verbeelding 
van een stad in de wolken, opgebouwd uit 
modules. Hoog in de lucht van museum 
K21 in Düsseldorf hingen destijds meters-
grote transparante en zilverkleurige bol-
len in een stelsel van draden boven een 
net. Vierhonderdduizend durfals beklom-
men deze Cloud City en fantaseerden op 25 
meter hoogte over wonen in de lucht. 
‘Details’ zoals veiligheid, zwaartekracht of 
nationaliteit liet de kunstenaar voor wat 
ze waren. Het idee van een thuisland heeft 
sowieso nooit bij hem postgevat. Geboren 
in 1973 in Argentinië, dat zuchtte onder de 
militaire regering, werden zijn ouders ver-
bannen toen hij een jaar was. Toen het 
gezin na tien jaar terugkeerde vanuit Italië 
voelde hij zich er niet meer thuis. Na 
diverse omzwervingen woont de kunste-
naar momenteel in Berlijn. 
Van daaruit realiseert hij overal ter wereld 
zijn futuristische bouwsels. Niet alleen in 
Düsseldorf of op het dak van The Metro-
politan Museum of Art in New York maar 

Saraceno heeft allerlei methodes ontwik-
keld waardoor het eindresultaat het huis-, 
tuin- en keukenspinnenweb ver achter 
zich laat. Verschillende soorten en typen 
spinnen zijn losgelaten op een en het-
zelfde frame. Hierdoor ontstaat een com-
binatie van webben van solitaire spinnen 
en van sociale spinnen, die gezamenlijk 
hun web bouwen. Tijdens de bouwperiode 
worden de frames bovendien regelmatig 
gekanteld. Sommige spinnen werken 
gedurende zes dagen aan hun web, andere 
twee weken en weer andere zijn wel vier 
maanden bezig.
Saraceno, zelfbenoemd arachnoloog 
ofwel spinnendeskundige, heeft een 
machine uitgevonden waarmee spinnen-
webben gescand, gedigitaliseerd en geme-
ten kunnen worden. Door deze vondst 

ook dichter bij huis, in Park Sonsbeek in 
Arnhem. Hier hing in 2008 een kleinere, 
maar eveneens betoverende en beklim-
bare versie van een wolkenstad.

ZWARTE WEDUWE
In de Parijse tentoonstelling ‘On Air’ ligt 
het accent op de lucht: de materie die ons 
omgeeft en waarin van alles leeft en rond-
dwarrelt dat inspiratie biedt voor nieuwe 
leef- en communicatievormen. In 
bestaande en nieuwe kunstwerken is een 
hoofdrol weggelegd voor de spin. In 
beschrijvingen vergelijken astronomen 
regelmatig het sponsachtige universum 
met haar sterrenstelsels met een complex 
spinnenweb. Dat moet zo tot de verbeel-
ding van de kunstenaar hebben gesproken 
dat hij die analogie is gaan uitvoeren in 
een reeks websculpturen. Tentoongesteld 
in vitrines en spaarzaam belicht in een 
zwarte ruimte krijgen deze bouwsels een 
wonderlijk voorkomen. De schaalsprong, 
iets dat microscopisch is wordt kosmisch 
en vice versa, met alle filosofische impli-
caties van dien, is een methode waarvan 
de kunstenaar zich graag bedient. 

Onder het glazen dak van 
kunstmuseum K21 hangt een 
monumentaal web van stalen 

draden, met daartussen enkele 
kunststof bollen. Wie durft, 
mag deze installatie op 25 

meter hoogte betreden.

‘In Orbit’, 2013 e.v., installatie, 
diverse materialen, 

K21 Ständehaus, Düsseldorf
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kunnen ze vervolgens tot gigantische pro-
porties worden opgeblazen. Het eerste 
web dat hij in een sculptuur nabouwde, 
was dat van een zwarte weduwe (14 Billi-
ons, 2010). Het besloeg een zaal van 400 
vierkante meter. De 8.000 draden van dit 
zwarte web liepen van plafond tot vloer en 
van wand naar wand en verknoopten zich 
op 23.000 punten. 

BUITENAARDS SPIKKELTJE
In Palais de Tokyo voert de kunstenaar een 
soortgelijk werk op: Algor(h)i( y)thms 
(2018). Deze keer zijn alle draden ver-
sterkt en zijn ze te bespelen als een instru-
ment. Dat vraagt om samenwerking, want 
als iedereen aan die draden gaat raggen 
ontstaat een oorverdovende kakofonie. 
Spinnen zijn naar onze maatstaven doof 
en blind en reageren op de trillingen van 
het web. Wat als we de spin imiteren, stil 
zijn en ons afstemmen op onze omgeving? 
Geen vreemde overweging, aangezien 
bepaalde natuurvolkeren nog steeds 
scherp zijn afgesteld op hun habitat en 
zaken waarnemen die de moderne mens 
ontgaan. 

Een centrale gedachte in Saraceno’s oeu-
vre is dat de mens de ruimte deelt met 
andere organismen, elementen en 
(onzichtbare) materie. Hij wil af van het 
antropocentrisme, het idee dat de mens 
het middelpunt van het bestaan is, en stelt 
een nieuwe ‘interplanetaire ecologie’ voor, 
waarin door onderlinge afstemming com-
municatie mogelijk is tussen mensen en al 
die andere spelers. Stof is zo’n aspect waar 
Saraceno ons van bewust wil maken. Elke 
dag daalt ongeveer veertig ton kosmische 
stof op de aarde neer. Er is dus kans dat je 
iedere dag wel geraakt wordt door een 
buitenaards spikkeltje. Daarnaast wordt 
stof door menselijke activiteiten gecre-
eerd: fijnstof, dat schadelijk is voor het 
milieu. 
De installatie Particulate Matter(s) (2018) 
maakt het stof dat in de lucht zweeft niet 
alleen zichtbaar, maar geeft hier ook een 
stem aan. Camera’s traceren de bewegin-
gen van de deeltjes en zetten die om in 
geluid. In dezelfde ruimte bouwen spin-
nen live hun web. De vibraties die dit ver-
oorzaakt worden versterkt en de trillin-
gen van het dansende stof worden naar 

‘Arachnid Orchestra Jamsessions Singapore’, 2015 

Bijna als een wetenschapper 
bestudeert Tomás Saraceno het 

reilen en zeilen van de spin, 
waarbij hij soms ingrijpt in de 

natuur door verschillende
soorten spinnen gezamenlijk 

een web te laten bouwen. 

‘Spin (argyroneta aquatica) 
in zijn onderwaterweb’, 2017, 

courtesy de kunstenaar
en zijn galeries 

WAT ALS WE DE SPIN 
IMITEREN, 

STIL ZIJN EN ONS 
AFSTEMMEN OP 

ONZE OMGEVING? 



72 

het spinnenweb gestuurd. Op die manier 
ontstaat er een dialoog tussen twee enti-
teiten die normaliter niet communiceren 
en al zeker niet met elkaar. Deze ‘inter-
soortelijke’ jamsessies openen de deur 
voor wilde fantasieën over potentiële 
communicatiepartners van de mens. In 
navolging van de eerdere ‘arachnoconcer-
ten’ zijn in Parijs drie jamsessies met spin-
nen voorzien waarin muzikanten worden 
uitgenodigd met de spinnen te musiceren 
door de juiste frequenties en vibraties op 
te sporen. 

WERELDRECORD
Particulate Matter(s) is ook een poëtisch 
commentaar op de luchtvervuiling die 
veroorzaakt wordt door onze verslaving 
aan fossiele brandstof en het gegeven dat 
dagelijks ruim acht miljoen mensen het 
luchtruim kiezen. Als reactie op het hui-
dige antropoceen, het geologische tijdvak 
waarin de mens van beslissende invloed is 
op de natuur en het klimaat, stelt Sara-
ceno het ‘aeroceen’ voor. Een tijdperk 
waarin de ecologische voetafdruk van de 
mens gereduceerd wordt door gebruik te 

maken van natuurlijke bronnen en, in de 
filosofie van Saraceno, samen te werken 
met de zon en de wind, medebewoners 
van ons universum. De vliegende sculptu-
ren die de kunstenaar met zijn team ont-
wikkelde maken geen gebruik van fossiele 
brandstoffen of schaarse gassen als 
helium of waterstof, maar worden in de 
lucht gehouden door gebruik te maken 
van zonnewarmte en infrarode straling. In 
2015 behaalde Saraceno bijvoorbeeld de 
wereldrecords voor de eerste en langste 
‘zonnevlucht’. Gedurende bijna drie uur 
werden na elkaar zeven mensen opgetild 
aan dezelfde ballon die gevuld was met 
gewone lucht, verhit werd door de zon en 
opsteeg. Zonnepanelen of batterijen kwa-
men er evenmin aan te pas. 
In de films Aerocene,  launches at White 
Sands, NM, United States (2016) en Diving 
into the Ocean of Air (2018) zijn allerlei 
experimenten met diverse ballonsculptu-
ren gefilmd. Die voltrekken zich in een 

fenomenaal landschap. De woestijnvlakte 
van White Sands in New Mexico en de 
zoutvlakte van Salinas Grandes in Argen-
tinië zijn niet toevallig gekozen. Ze zijn 
exemplarisch voor de exploitatie van de 
natuur. Op White Sands, waar ook een 
militaire basis is te vinden, werd in 1945 
de eerste atoombom getest. Salinas Gran-
des is sinds kort wingebied van lithium, 
een belangrijke component voor compu-
ters, smartphones en elektrische auto’s. In 
Saraceno’s Aerocene daarentegen is de 
mens verbonden met de lucht in plaats van 
de vervuiler ervan. 

DOE-HET-ZELFPAKKET
Bij Palais de Tokyo zijn exemplaren van de 
‘Aerocene Explorer’ te leen, een doe-het-
zelfpakket op rugzakformaat. De ballon 
kan uitgerust worden met een sensor of 
camera om metingen te verrichten. Welis-
waar kan hij nog niet een persoon laten 
opstijgen, maar die toekomstbelofte 
draagt hij wel in zich. Het idee achter de 
lowbudgetballon is de atmosfeer terug te 
eisen van de staten en multinationals die 
deze momenteel monopoliseren en de 
lucht te ‘dekoloniseren’.
De utopische voorstellen van Tomás Sara-
ceno zijn aanstekelijk en visueel aantrek-
kelijk uitgevoerd, met een snufje hightech. 
Saraceno is opgeleid als architect, door-
liep het International Space Studies Pro-
gram van de NASA, was verbonden aan het 
Center for Art, Science and Technology 
van het Massachusetts Institute of Tech-
nology en omringt zich graag met weten-
schappers en prestigieuze instituten. Dit 
verleent een zekere geloofwaardigheid 
aan zijn projecten. Tegelijk dringt zich de 
vraag op of zijn ideeën inderdaad de kiem 
vormen voor nieuwe ontwikkelingen in 
architectuur en luchtvaart of enkel beeld-
schoon zijn opgeklopt? 

Nanda Janssen is onafhankelijk tentoon-
stellingsmaker en kunstcriticus en woont in 
Parijs
 

‘On Air. Carte Blanche à Tomás 
Saraceno’, 17 oktober t/m 6 januari, 
Palais de Tokyo, Avenue du Président 
Wilson 13, Parijs; wo t/m ma (di gesloten) 
12-24 (gesloten op 25 december en 1 
januari, op 24 en 31 dec om 18 uur); 
toegang € 12,00; Palais Magazine 
€ 15,00; palaisdetokyo.com
‘In Orbit’ is opnieuw opgebouwd en 
permanent te zien in K21 Ständehaus, 
Düsseldorf; kunstsammlung.de

Voor dit werk heeft Saraceno 
de webstructuur van de 

zwarte weduwe opgeblazen tot 
gigantische proporties en 
uitgewerkt met elastische

 draden, waar je als bezoeker 
doorheen kunt lopen. 

‘Galaxies Forming along Filaments, 
like Droplets along the Strands of a 

Spider’s Web’, 2009, installatie tijdens 
de 53e Biënnale van Venetië, courtesy 

de kunstenaar en zijn galeries
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