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SmART
Sarajevo 2005. Ik loop door het centrum van
de stad, een netwerk van smalle straatjes
met volle cafés en eethuizen. De oorlog lijkt
lang vergeten. Mijn blik dwaalt af naar de
bergen, die door iedere spleet tussen de
gebouwen door naar mij terug lijken te kijk
en. Ik denk met zeer gemengde gevoelens
aan het ‘schuldige landschap’ van Armando,
het schuldige landschap dat alle verschrik
kingen van de oorlog zag, niets deed, en nu,
nog steeds zwijgend, op mij neer kijkt.
Sarajevo heeft behoefte aan een plek voor
de reflectie, een plek waar men afstand kan
nemen van de waan van de dag. Sarajevo
is ook op zoek naar een huis voor de
indrukwekkende collectie van moderne
kunst. Deze werd na de oorlog opgebouwd
dankzij giften van musea en vooraanstaande
kunstenaars. Dat huis is SmART.
SmART ligt op Vidikovac, een berg ten
noordoosten van Sarajevo. Voor de oorlog
ging men er met de kabelbaan heen om te
picknicken en te wandelen. In de oorlog
werd de stad dagelijks beschoten vanuit de
bergen. Nu is Vidikovac een landschap vol
met landmijnen. SmaRT wil de voormalige
buitenplaats weer teruggeven aan de stad.
Dualiteit
Een belangrijk uitgangspunt voor het
ontwerp van SmART was het Bosnische
huis, dat eeuwenlang karakteristiek was
voor de wijze van wonen in het oude centrum van Sarajevo. Dit huis zegt veel over
het respect dat mensen vroeger hadden
voor natuur, uitzicht en privacy. Kenmerkend voor de architectuur van het huis is de
aaneenschakeling van ruimtes, de routing
en typerende tegenstellingen: hoog versus
laag, binnen versus buiten, licht versus
donker. SmART bestaat ook uit contrasten.
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Het heeft een binnen- en een buitenroute.
De buitenroute is een ‘bergwandeling’ en
daarmee een substituut voor de ‘onaanraakbare natuur’ van het omringende landschap.
De binnenroute wordt gevormd door een aaneenschakeling van museumzalen die ieder
een eigen karakter, lichtinval, afmetingen en
hoogtes hebben. De wisselende plafondhoogtes in het gebouw zorgen soms voor
haast benauwd lage ruimtes en dan weer
voor een bijna niet te bevatten hoogte. Het
contrast tussen licht en donker, open en
gesloten is vooral voelbaar in de buitenroute, die in het hart van het gebouw smalle
en donkere passages heeft, maar uitkomt
op licht-overgoten terrassen.
SmART biedt plaats aan kunst als vertegenwoordiging van het sublieme, de hoogste
uiting van de menselijke geest. Daarnaast is
het gebouw natuur, onaanraakbare natuur
wel te verstaan: alleen te ruiken en te
bekijken. Op verschillende punten zelfs
omlijst, als het ware een schilderij.

SMART
Sarajevo 2005. I walk through the city centre,
a network of narrow alleys with crowded bars
and restaurants. The war seems to have been
forgotten for a long time. My gaze drifts away
toward the mountains, which seem to return
my gaze through every gap between the
buildings. I think with very mixed feelings of
the ‘guilty landscape’ of Armando, the guilty
landscape that saw all the horrors of the war,
did nothing, and now, still silent, looks down
on me.
Sarajevo needs a place for reflection, a place
where people can get away from the issues of
the day. Sarajevo is also looking for a home
for the impressive collection of modern art
which was built up after the war thanks to
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donations from museums and leading artists.
That home is SmART.
SmART is located on Vidikovac, a mountain
northeast of Sarajevo. Before the war people
used to go up in a cable-car to picnic and
stroll. During the war the city was under daily
fire from the mountains. Now Vidikovac is a
landscape full of landmines. SmART would
like to give the former out-of-the-way spot
back to the city.
Duality
An important starting point for the design
of SmART was the Bosnian house, which
was characteristic of the way people lived in
the historic centre of Sarajevo for centuries.
This house says a lot about the respect that
people had in the past for nature, the view,
and privacy. Typical of the architecture of the
house are the succession of rooms, the
routing, and the characteristic oppositions:
high versus low, inside versus outside, light
versus dark. SmART consists of contrasts
too. It has an inside and an outside route. The
outside route is a mountain walk and is
thereby a substitute for the untouchable
nature that surrounds it. The inside route is
formed by a succession of museum rooms,
each with its own character, lighting, dimensions and height. The differing heights of
the ceiling in the building provide a contrast
between low rooms that are almost oppressive and high ones that are almost beyond
comprehension. The contrast between light
and dark, open and closed is particularly
noticeable in the outside route, which has
narrow and dark passages in the heart of the
building, but emerges in terraces that bathe
in light.
SmART offers a home for art as the representation of the sublime, the highest expression
of the human spirit. In addition the building is
nature, untouchable nature of course: you can
only smell and view it. It is even framed at
some points like a picture.
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vermoedelijke locatie mijnenvelden
waarschijnelijke locatie mijnenvelden
risicogebied
schoongemaakt mijnenveld

kelder
P=5.000-

entree
begane grond P=0

zaal 1
eerste verdieping 4.000+

zaal 2
tweede verdieping 8.000+

zaal 3
derde verdieping 10.400+ en 8.000+

balkon
vierde verdieping 13.000+

restaurant en grote zaal
vijfde verdieping 18.000+

terras, leescafe
zesde verdieping 22.400+
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