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De architectuurcriticus Sigfried Giedion sprak hem aan als de »Magus van het 

Noorden«: Alvar Aalto (1898-1976) is de bekendste Finse architect van zijn generatie 

en een belangrijke voorstander van een mensgericht modernisme. Zijn gebouwen, 

zoals het Paimio Sanatorium (1933) of de Villa Mairea (1939), belichamen een 

meesterlijk samenspel van organische volumes, vormen en materialen. Aalto’s 

Paimio Stoel (1931-1932) en zijn kruk Stool 60 (1933) waren mijlpalen in de 

ontwikkeling van het moderne meubel, en zijn emblematische Savoy Vaas (1936) is 

het symbool van het Finse Design geworden. Met »Alvar Aalto - Second Nature«, 

presenteert het Vitra Design Museum nu een grote overzichtstentoonstelling over 

deze legendarische architect waarin vele nieuwe aspecten van zijn oeuvre worden 

onthuld. 

Daar waar in vorige tentoonstellingen en publicaties Aalto's organische architectonische taal werd 

beschouwd als zijnde rechtstreeks afgeleid van de Finse natuur en het Finse landschap, brengt »Alvar 

Aalto - Second Nature« een nieuwe, meer eigentijdse kijk op zijn oeuvre. De tentoonstelling 

onderzoekt hoe Aalto’s affiniteit voor de organische vorm tot stand kwam doorheen een nauwe 

dialoog met de vele kunstenaars van zijn tijd, zoals László Moholy-Nagy, Jean Arp, Alexander Calder 

en Fernand Léger. Werken van deze en andere kunstenaars worden afgewisseld met Aalto’s 

ontwerpen en gebouwen, en illustreren zijn betekenis als boegbeeld van de internationale Avant-

gardekunst en architectuur uit de jaren 1920 en later. 

De kosmopolitische Aalto, met zijn sterke interesse voor cinema, film, fotografie en theater, citeerde 

Fernand Léger wanneer hij zichzelf beschreef als een »chef d'orchestre« die alle kunsten als een 

harmonieus, symfonisch geheel dirigeerde. Hij creëerde woonruimtes met een warme en organische 

feel, opgebouwd uit meesterlijke combinaties van volumes en bouwmaterialen, terrasvormige vloeren 

en plafonds, en een choreografie van zowel dag- als kunstlicht – een omgeving die inspiraties uit 

kunst en natuur wist om te vormen tot een »tweede natuur « voor de moderne mens. Deze benadering 

komt duidelijk naar voor in projecten zoals zijn vroege ontwerp voor de bibliotheek in Vyborg (1927-

1935), maar ook in grootschalige gebouwen zoals het Kulturzentrum Wolfsburg (1958-1962). Van 

deurgrepen en verlichtingsarmaturen tot ingebouwd meubilair, Aalto ontwierp vaak de interieurs van 



 

 

zijn gebouwen tot in de kleinste details. In 1935, met het oog op de productie en promotie van zijn 

eigen meubelontwerpen, richte Aalto samen met zijn vrouw Aino en twee medewerkers Artek op, 

opgevat als zowel een internationaal meubelbedrijf als een galerie. Artek werd al snel een 

prestigieus adres voor modernistische avant-garde cultuur en ontwikkelde – in Aalto’s eigen woorden 

– »mondiale activiteiten«. De groei van Artek weerspiegelde Aalto's uitgebreide internationale 

netwerk dat hem in de naoorlogse periode een invloedrijke positie garandeerde in maatschappelijke 

en politieke debatten en leidde tot opdrachten in landen als Italië, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland 

en de Verenigde Staten. Aalto ontwierp uiteenlopende projecten als gestandaardiseerde en 

geprefabriceerde huisvestingssystemen in Finland en een flatgebouw in het Berlijnse Hansaviertel 

voor de internationale bouwbeurs »Interbau« in 1957. Aalto's vruchtbare carrière omspant een 

periode die loopt vanaf de vroege jaren 1920 tot de jaren 1970, en omvat meer dan 400 gebouwen 

en tientallen meubels, glasobjecten en verlichtingselementen. Zijn oeuvre culmineerde in 

grootschalige opdrachten zoals de Finlandia Hall in Helsinki (1975), gerealiseerd één jaar voor zijn 

dood, en het Operagebouw in Essen, dat postuum werd voltooid in 1988. 

»Alvar Aalto - Second Nature« biedt een compleet overzicht van Aalto's leven en werk met historische 

architecturale maquettes, originele tekeningen, meubilair, verlichting en glaswerk, alsook werken van 

andere gerenommeerde kunstenaars zoals Alexander Calder en Jean Arp. De tentoonstelling omvat 

Aalto's meest iconische gebouwen en ontwerpen, maar ook minder bekende projecten zoals zijn 

experimentele woonhuis in Muuratsalo (1952 - 1953), een buitengewone compositie van verschillende 

materialen die zich presenteert als een 21e eeuwse architectonische collage. Het nieuwe perspectief 

van de tentoonstelling op het werk van Aalto wordt versterkt door het werk van de Duitse kunstenaar 

Armin Linke, die opdracht kreeg om nieuwe foto's en films van de geselecteerde gebouwen te maken. 

Linke’s werken worden doorheen de gehele tentoonstelling in dialoog geplaatst met historisch en 

archiefmateriaal uit de Alvar Aalto Foundation en andere internationale bronnen. Daarnaast werd, in 

samenwerking met het Phones Design Team van onze wereldwijde sponsor Microsoft, een digitale 

oplossing ontwikkeld die de bezoekerservaring nog rijker weet te maken. 

Tentoonstellingsruimtes 

 

De vier delen van de tentoonstelling "Alvar Aalto - Second Nature" behandelen verschillende 

thematische aspecten van Aalto's leven en werk in een losse chronologische opstelling. Het eerste 

deel behandeld Aalto's vroege creatieve periode tot en met zijn legendarische ontwerp van het 

sanatorium in Paimio (1928-1933). In dit deel wordt Aalto's benadering van het moderne 

gedachtengoed aanschouwelijk voorgesteld. In de tweede ruimte wordt Aalto's relatie tot de kunst 



 

 

en zijn dialoog met de belangrijkste kunstenaars van zijn tijd belicht. Dit gebeurt zowel door middel 

van individuele kunstwerken - van kunstenaars als Alexander Calder en Jean Arp - en door de 

presentatie van twee belangrijke sleutelwerken, de Villa Mairea (1938-1939) in het Finse Noormarkku 

en de Maison Louis Carré (1956-1959, 1961-1963) in het Franse Bazoches-sur-Guyonne. 

 

De derde tentoonstellingsruimte presenteert Aalto's werk als ontwerper van meubels, lampen en 

glazen objecten en volgt het verhaal van de door hem mede opgerichte galerie en meubelfirma 

Artek. De vierde en laatste zone is gewijd aan Aalto's internationale ontplooiing in de naoorlogse 

periode en de grote architecturale en urbanistische projecten, waaronder het studentenhuis Baker 

House (1946-1949) bij het Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, USA), het woonhuis 

in het  Berlijnse Hanzekwartier (1955-1957) dat werd in 1957 gebouwd in de context van de Interbau 

Tentoonstelling (IBA), alsook het Cultureel Centrum in Wolfsburg (1958-1962). 

    

Catalogus & kaderprogramma 

    

"Alvar Aalto - Second Nature" wordt vergezeld van een uitgebreide catalogus met 688 pagina's. Hij 

bevat essays van tien verschillende auteurs, met inbegrip van Eeva-Liisa Pelkonen, Akos 

Moravanszky, MoMA conservator Pedro Gadanho, interviews met Kenneth Frampton en Álvaro Siza, 

maar ook een uitgebreid tentoonstellingsoverzicht, gedeeltelijk gedocumenteerd met nooit eerder 

getoonde originele tekeningen en illustraties. 

 

Samen met de tentoonstelling wordt een uitgebreide evenementenprogramma gebracht, met gasten 

als Shigeru Ban, Claesson Koivisto Rune, Front Design, Harri Koskinen, Matthias Sauerbruch, 

architecten de vylder vinck taillieu en andere. 

 

»Alvar Aalto - Second Nature« is een tentoonstelling van het Vitra Design Museum en het Alvar Aalto 

Museum, Finland. De wereldwijde sponsor van de tentoonstelling is Microsoft.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informatie 
 

Curator: Jochen Eisenbrand 
 
Co-Curator: Katariina Pakoma, Alvar Aalto Museum 
 
Tentoonsdesign: Kuehn Malvezzi Architects, Berlin  
 
Tentoonstellingen: architectuurmodellen (ong. 20), originele tekeningen (ong. 50), 

meubels, (ong. 40), verlichting (ong. 20), glasobjecten (ong. 10), 
historische foto’s en nieuwe beelden door Armin Linke 

 
Tentoonstellingsdatums:              27 september 2014 – 1 maart 2015 
 

Openingsuren: Dagelijks 10:00 – 18:00 

Toegangsprijs: 10,00 €, kortingstarief 8.00 €, kinderen onder 12 jaar gratis 
Publieke rondleidingen: Zaterdagen, zondagen en feestdagen om 11:00 
 
Catalogus:  Redactie: Mateo Kries, Jochen Eisenbrand  

 Hardcover, 23,5 x 16,5 cm, 688 pagina's, ong. 500 vooral gekleurde 
illustraties. Engels editie,  

   ISBN 978-3-931936-93-8 69,90 € (7% BTW inbegrepen) 
Publicatiedatum: oktober 2014   

 
Afbeeldingen en teksten: Gabriella Gianoli PR, Bernastrasse 6, CH-3005 Bern  

T +41.31.352.24.54, F +41.31.352.24.56, gianoli.pr@ggpr.ch 
 

   Viviane Stappmanns, Vitra Design Museum 
Charles-Eames-Str. 2, D-79576 Weil am Rhein 
T +49.7621.702.3705, F +49.7621.702.4705  

   viviane.stappmanns@design-museum.de 
 
 
 
 
 
 


