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Project voor de nieuwe luchthaven in Sarajevo 1942, architect Juraj Neidhardt
Inleiding
De echo van het modernisme heeft in de gebieden van het voormalige Joegoslavië bijzondere
sporen achtergelaten. De Tweede Wereldoorlog had een verwoestende werking op de landen die
door Tito verenigd werden in Joegoslavië. Hij stond voor de opgave het land weer op te bouwen en
een eenheid te creëren tussen de verschillende etnische groeperingen. Voorop stond het geloof in
de toekomst van het nieuwe land met een nieuwe maatschappij waarin het socialistische
gelijkheidsbeginsel bovenaan de agenda stond. Daar hoorde ook een nieuw soort architectuur bij
die meer vooruit keek dan historiserend was.
Het modernisme en het gedachtegoed van Le Corbusier kreeg een prominente rol in de architectuur
en stedenbouw, maar ook in het onderwijs. Er werden talloze modernistische plannen en projecten
in de periode na 1945 bedacht, gemaakt en gerealiseerd. Een aantal gebouwen, van architecten als
Neidhardt, Ugljen, Magas, Jankovic en Kadic, is van wereldklasse. De laatste jaren komt er
langzaam een publicatie- en onderzoeksstroom op gang over en naar deze nogal onderbelichte
‘heroïsche' periode van de modernistische architectuur in Joegoslavië. Een periode die niet alleen
belangrijk is geweest in architectuurhistorische of in de zin van landschappelijke,
stedenbouwkundige én architectonische kwaliteit, maar vooral gezien het collectieve geloof in de
maakbaarheid van de toekomst.
Een dergelijk vooruitgangsdenken en de noodzaak van ruimtelijke kwaliteit om te kunnen wonen in
een betere samenleving is momenteel weer aan de orde van de dag. In de landen van voormalig
Joegoslavië wordt na de laatste oorlog tussen 1990 en 1995 vaker nostalgisch teruggeblikt dan
vooruit gekeken. Partijen die het voor het zeggen hebben zijn vaak zeer conservatief en uit op
effectbejag in hun ruimtelijke vormentaal. Bosnië en Herzegovina met Sarajevo als hoofdstad is
daar een sprekend voorbeeld van.
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Learning from the pasts future
Aanleiding
In het project van de Academie van Bouwkunst Amsterdam zullen studenten onderzoek naar de
modernistisch periode doen. Zij dragen daarbij niet alleen bij aan de kennis over deze tijd, maar het
levert ze ook kennis op: door grondig ontwerpend onderzoek te doen naar de aard en vormen van
deze gebouwen, verwerven de studenten kennis over deze modernistische of 'Corbusiaanse'
projecten van binnenuit. Na het veldonderzoek naar de projecten dat zijn weerslag vindt in een
tekstueel deel, krijgen de studenten de opdracht om een bijdrage aan een modernistische wijk in
Sarajevo te leveren en haar/zijn eigen 'Le Corbusier' te maken. De keuze voor Sarajevo als
onderzoekgebied is niet toevallig. Dit jaar, 2014, is het 100 jaar na de dramatische gebeurtenis die
in Sarajevo plaatsvond. In 1914 werd de aanslag gepleegd op de Oostenrijkse kroonprins Franz
Ferdinand met alle rampzalige gevolgen van dien: het betekende het begin van de Eerste
Wereldoorlog.
Multidisciplinaire projectopgave P5
In de stad zijn meerdere ‘Corbusiaanse’ projecten gerealiseerd, maar één locatie in het hart van de
stad is bijzonder interessant: ‘Vilsonovo Setaliste’, zie hieronder situatietekening. Deze locatie is
gepositioneerd langs het rivier die in de laatste oorlog van 1990 tot 1995 de scheidingslijn tussen
het Bosnische en het Servische leger was. ‘Setaliste’ betekent wandeling. Sinds een aantal jaren
wordt de doorgaande weg die er ligt om vier uur 's middags afgesloten voor autoverkeer, waarna
deze met zijn groene omgeving functioneert als het centrale park van de stad. Het is een van de
weinige plekken in de stad die een openbare parkachtige kwaliteit heeft. Na de oorlog waren niet
alleen veel bomen uit de stad verdwenen omdat ze gebruikt werden als brandhout toen de stad
onder vuur lag, maar ook de natuur om de stad heen is nog altijd niet toegankelijk vanwege de vele
mijnen die er liggen. De bomen die op de frontline stonden, dus ook op de plek van de Setaliste,
bleven gespaard. Vanuit alle delen van de stad komen nu mensen en kinderen naar Vilsonovo
Setaliste om te spelen of te wandelen.
De wandelroute (op de kaart in groen aangegeven), op de verkeersweg die dus voor 16 uur gewoon
als doorgaande weg functioneert, ligt tussen de ‘modernistische' wijk Grbavica (op de
situatietekening in rood aangegeven), aan de rivier, en leidt langs verschillende ambassades, een
winkelcentrum naar het Museumkwartier (in geel aangegeven) van de stad. Daar ligt tevens het
voormalige Museum van de Revolutie, een gebouw naar ontwerp van Boris Magas, een van de
meest bekende modernistische architecten in voormalig Joegoslavië. Door een eigendomsconflict is
de nieuwe bestemming van dit museum nog steeds onduidelijk. De plannen die Renzo Piano voor
dit museum maakte zijn om die reden nooit uitgevoerd. Naast dit museum ligt het Natuurmuseum,
een negentiende-eeuws gebouw uit de Austro-Hongaarse tijd.
De opgaven die er liggen zijn divers en overstijgen de verschillende disciplines
landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur. Te denken valt aan het maken van de
koppeling tussen de kwaliteiten van de verschillende gebieden rondom de Setaliste, aan het
inblazen van nieuw leven in het voormalige Museum van de Revolutie in relatie met zijn omgeving,
onderzoek naar de woonwijk in relatie tot de Setaliste en het Museumkwartier of de aanpak van het
wandelgebied zelf in een bredere context.
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Learning from the pasts future
Situatietekening:

Wijk Grbavica (rood), Vilsonovo Setaliste (groen), Museum van de Revolutie (geel)

Museum van de Revolutie, Sarajevo, Architect Boris Magas in samenwerking met E. Smidihen en R. Horvat
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De wijk Grbavica is begin jaren zestig volgens ‘modernistische’ principes opgezet met veel lucht, licht en ruimte

Tijdens de oorlog tussen 1990-1995 is de wijk, vanwege de ligging op de frontlinie zwaar getroffen

Het groen rondom de rivier wordt steeds meer gebruikt als openbaar gebied.
‘Vilsonovo setaliste’ zoals vandaag wordt gebruikt, foto’s 2013
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Betekenis
Het project kan een grotere betekenis kunnen hebben voor de stad en de bijzondere architectuur in
Sarajevo. Veel modernistische gebouwen zijn niet alleen ernstig beschadigd in de laatste oorlog,
maar tevens vergeten en als ze al niet verminkt waren ook behoorlijk verwaarloosd. Ze zijn er met
de dag steeds slechter aan toe. Door de barre economische situatie hebben alle projecten die een
bredere culturele betekenis uitdragen geen prioriteit bij de regerende partijen.
Samenwerking
Het project kan in samenwerking met de studenten van Universiteit voor Architectuur in Sarajevo
worden gerealiseerd om zo bij te dragen aan het internationale karakter van het onderwijs.
Leerdoelen
Als belangrijk leerdoel van het project voor de studenten is naast kennismaking met het werk van Le
Corbusier, Neidhardt, Ugljen, Magas, Jankovic en Kadic ook het verkennen van de
(architectuur)geschiedenis van een gebied en een periode die niet zo ver van ons af staat. Het gaat
daarbij om de ruimtelijke kwaliteit, zowel op landschappelijk, stedenbouwkundig en architectonisch
gebied, die werd ingezet in de opbouw van een maatschappij van morgen.
Kosten vervoer en accommodatie
Vliegticket: retour Amsterdam-Sarajevo: 250 euro, te plannen in de eerste collegeweek in
september.
Verblijf voor 7 nachten: 100 euro, maar zou eventueel minder kunnen zijn
De prijzen voor eten en drinken liggen een flink stuk lager dan Amsterdam, waardoor de overige
verblijfskosten laag kunnen worden gehouden.
Totaalprijs per student: 350 euro.

Sefrudin, Bijela dzamija, Visoko 1969-1979, architect Zlatko Ugljen
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