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Een zaagmolen van zeventien meter lang die alleen 
door spierkracht aangedreven kan worden. Een 
gigantische stoomhamer in felgekleurd polyester. 
Een hoogoven van achtduizend kilo staal, compleet 
met zithoek, slaaphok, een spit om een varken aan 
te roosteren en wc. New Tribal Labyrinth, het 
recentste project van Atelier van Lieshout, bestaat 
voor een groot deel uit robuuste en soms ronduit 
waanzinnige tools. Tools die hard nodig zijn om te 
kunnen overleven in de imaginaire wereld die Van 
Lieshout ons voorspiegelt. New Tribal Labyrinth 
laat zich het best omschrijven als een alternatieve 
samenleving die wordt bewoond door denkbeel-
dige stammen. 
‘Op dit moment is er een enorme afstand tussen de 
mens en dat wat hij allemaal consumeert,’ legt Joep 
van Lieshout uit, terwijl hij met een potlood op een 
wit vel papier begint te tekenen. Hij zit in de verga-
derkamer van zijn atelier in het Rotterdamse vier-
havengebied. Aan de muur hangt een beeld van een 
menselijke romp en wat ledematen. Daarnaast een 
reuzenzaadcel. ‘We leven in een wereld van dienst-
verlening. We zijn advocaat, journalist, manager of 
kunstenaar. We laten onze groenten invliegen en 
vinden het doodnormaal dat de voorwerpen die we 

gebruiken belachelijk goedkoop zijn. We hebben 
totaal geen connectie meer met de productie ervan. 
In de utopische samenleving die ik voor me zie, 
spelen industrie, landbouw en rituelen de hoofd-
rollen. We gaan weer houtzagen, weven en ijzer 
smeden.’ 
Wat de kunstenaar wil, is discussie uitlokken over 
de manier waarop we ons leven inrichten. Over de 
manier waarop we naar design kijken. ‘Ik ben een 
soort nar,’ zegt hij. ‘Of die nieuwe wereld zoals ik 
hem schets ideaal is? Daar zeg ik niks over. Ik laat 
ook in het midden of New Tribal Labyrinth door 
een groep mensen uit vrije wil gecreëerd is, of dat 
de wereld naar de klote is gegaan en een klein 
groepje mensen over is gebleven en het op aarde 
moet zien te rooien. Daar mag de toeschouwer over 
nadenken.’ 

Trend
Het was 1990 toen Joep van Lieshout de stadsboer-
derij bedacht. Dat was toen een utopie, maar in-
middels heeft elke zichzelf respecterende stad er 
één. Kondigt New Tribal Labyrinth een nieuwe 
trend aan? Van Lieshout: ‘Misschien wel. Een tijdje 
geleden ging iedereen ineens terug naar de natuur, 

Joep van Lieshout kondigt een nieuwe industriële 
revolutie aan. Met kunstproject New Tribal Labyrinth 
schetst hij een utopische wereld waarin we back to  
basics gaan. Maar dan echt.
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WIE IS JOEP  
VAN LIESHOUT?
Joep van Lieshout werd in 1963 

geboren in het Brabantse 

Ravenstein. Hij studeerde aan de 

Willem de Kooning Academie in 

Rotterdam en Ateliers ’63 in 

Haarlem, en begon meteen 

daarna zijn eigen studio. In 1992 

won hij de prestigieuze Prix de 

Rome Beeldhouwen. In 1995 

richtte hij Atelier van Lieshout (AVL) 

op, waar hij sindsdien samen-

werkt met een groep kunste-

naars, ontwerpers en architec-

ten. Onder Van Lieshouts leiding 

produceert AVL beeldhouwwer-

ken en gebruiksvoorwerpen, 

installaties en concepten. 

Terugkerende thema’s zijn poli-

tiek, macht, economische onaf-

hankelijkheid, geweld en seks.

ateliervanlieshout.com

FESTIVAL
In het tweede weekend van september zet Atelier van 

Lieshout een op kolen gestookte ijzergieterij in het 

Rotterdamse Museumpark. Tijdens festival De Wereld 

van het Witte de Withkwartier kun je deze live in wer-

king zien. In de Witte de Withstraat wordt in datzelfde 

weekend een tweede werk uit de New Tribal Labyrinth-

serie getoond. 

13, 14 en 15 september, festivalwwwk.nl

VRIJSTAAT
Nog tot en met 19 oktober is de buitententoonstelling Vrijstaat te zien bij Kasteel Keukenhof. 

Met bekende, met naast opvallende objecten uit de serie New Tribal Labyrinth ook al wat 

oudere werken van Atelier van Lieshout, zoals Cradle to Cradle en BikiniBar. Dat laatste werk, 

een vrouwenlichaam zonder armen, beken en hoofd in bikini, was geplaatst in een weiland 

in Lisse langs het treinspoor. Het veroorzaakte veel oproer onder NS-personeel, dat wilde 

dat het werd verwijderd. 

artfoundationkeukenhof.nl

misschien gaan we straks allemaal wel terug naar 
de eenvoud.’ De kunstenaar legt zijn potlood neer, 
pakt een theelepel uit een kopje en houdt het om-
hoog. ‘Stel dat je dit niet meer voor vijftig cent bij 
Ikea koopt, maar zélf smeedt. Daar ben je zeker een 
paar dagen mee bezig, maar je zult er de rest van je 
leven mee doen. Elke keer als je het gebruikt heeft 
het betekenis. Dit hier betekent helemaal niets.’ Hij 
gooit het lepeltje terug. ‘De trend is al aan de gang, 
maar op een artificiële manier. Zelf worst maken 
en bier brouwen is best leuk, maar niet erg radicaal. 
Daar red je het niet mee als de wereld vergaat.’

Andere koek
Dat de wereld ten onder gaat, en snel ook, dat staat 
voor Van Lieshout vast. ‘Ik ben daar vrij optimis-
tisch over: nog vóór de ijskappen gesmolten zijn, 
zal er een hongersnood of epidemie uitbreken. Stel 
je voor dat we even geen voedsel meer kunnen 
importeren? Binnen twee weken zijn we allemaal 
dood. Zijn dat sombere gedachten? Mwah, mis-
schien is het juist leuk om te denken dat je dood 
zult vriezen. Geeft het wat berusting, of ten minste 
een gevoel van saamhorigheid.’
Zijn we diep van binnen op zoek naar een eenvou-
diger bestaan? Naar een wereld waarin we dicht op 
ons voedsel en onze grondstoffen staan? Van 
Lieshout denkt van wel. ‘Mensen gaan ook kampe-
ren. Waarom zou je heel primitief gaan zitten doen 
met een kampvuurtje als je thuis een designkeuken 
hebt? Omdat het fijn is. Omdat het goed voelt om  
’s ochtends op rooftocht te gaan en ’s avonds terug 
te keren met voedsel voor het gezin. Dat is andere 
koek dan je kinderen op zaterdag naar het voetbal-
veld rijden.’
Het eind der tijden gaat van Lieshout niet afwach-
ten. Het liefst wil hij zijn labyrint voor die tijd 
alvast zelf creëren. ‘Ik denk aan een nederzetting 
van zo’n tien hectare, waar ruimte is voor fabrie-
ken, boerderijen en woonunits, en waar de mens de 
kans krijgt om te versmelten met machines.’ Hij 
houdt zijn tekening omhoog. Een perfecte perspec-
tieftekening van zijn eigen loods. ‘Ik begin denk ik 
gewoon maar hier.’

topiaU
Joep van Lieshout 
aan het werk

BikiniBar, langs het 
spoor in Lisse. 
Daarboven Saw Mill uit 
20123, een 17 meter 
lange zaagmolen


