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Elke editie van STRP geeft onder de noemer RE: 
speciale aandacht aan een thema waarin Eindhoven 
en de relatie tussen creativiteit en technologie centraal 
staat. Dit jaar is dat het kunstwerk Le Poème 
Electronique uit 1958. 

RE: Le Poème 
Électronique

In 1956 gaf Philips de opdracht aan de beroemde 
architect Le Corbusier om een paviljoen te bouwen 
voor de wereldtentoonstelling in Brussel. Le 
Corbusier besloot om niet de zoveelste bedrijfs-
tentoonstelling te ontwerpen, maar vertelde Philips 
dat hij een ‘elektronisch gedicht’ zou maken over 
de technologische ontwikkeling van de mensheid. 
Samen met de componist Edgar Varèse, de archi-
tect Iannis Xenakis en de cinematograaf Philippe 
Agostini, ontwierp hij een opzienbarend kunstwerk 
waarin licht, geluid, film en architectuur gecom-
bineerd werden tot een ongekend multimedia-spek-
takel. Op STRP vindt er een symposium plaats rond 
dit bijzonder stukje cultureel erfgoed dat ontstond 
in het NatLab in Eindhoven. 

In de binnenruimte van het futuristische paviljoen op 
de Wereldtentoonstelling staan vijfhonderd bezoe-
kers met spanning te wachten op wat komen gaat. 

Terwijl een inleidende tekst 
geprojecteerd wordt op een 
wand, klinken links en rechts zoemende en oscille-
rende klanken uit weggewerkte speakers. Een pop 
van een naakte vrouw in de nok van het paviljoen 
licht op wanneer ultraviolette lichten over de schuine 
zijwanden flitsen. Mensen schrikken van de vreemde 
elektronische tonen die op hen af komen rollen vanuit 
de verte van het paviljoen. Abstracte lichtpatronen 
en grafische beelden en foto’s van apen, vogels, 
skeletten, ontploffingen, machines en baby’s wisselen 
elkaar af terwijl de geluidscompositie zich steeds lijkt 
te verplaatsen langs de wanden van het tent-achtige 
gebouw. Na acht minuten doven de lichten en is het 
stil. Nog onder de indruk schuifelen de mensen naar 
de uitgang om plaats te maken voor de volgende 
groep nieuwsgierige wereldtentoonstellingbezoekers.
Le Poème Électronique vertelt het verhaal van de 
mensheid en haar streven naar harmonie in een 

“Vijfhonderd 
bezoekers staan 
met spanning te 
wachten op wat 
komen gaat.”
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schouwers moesten opgeslokt, getransformeerd en 
verteerd worden door de indrukken van de beelden 
en het geluid. Daartoe werden de nieuwste elek-
tronische snufjes van Philips uit de kast getrokken: 
niet minder dan 350 speakers, 250 verschillende 
lampen, 12 lichtprojectoren en –lantaarns, bundel-
lichten en ultravioletstralers moesten het publiek 
overdonderen. Niet eerder werd er zoveel technolo-
gie ingezet als expressiemiddel voor de kunstenaar.

Hoewel het paviljoen helaas kort na de tentoonstel-
ling is opgeblazen, heeft Le Poème Électronique als 
Gesamtkunstwerk nog niets van haar betekenis verlo-
ren. Als een van de eerste multimedia-events waarbij 
de totaalervaring van de toeschouwer centraal staat, 
inspireert het samenspel van licht, geluid en archi-
tectuur nog steeds vele kunstenaars, technologen, 
architecten en wetenschappers. 

Op STRP vindt er op donderdag 9 april een 
symposium plaats met lezingen, presentaties, 
en kunstwerken over Le Poème Électronique en 
haar betekenis in deze tijd. Meer informatie over 
Le Poème Électronique en het programma kun je 
vinden op strp.nl.

Le Poème Electronique
 Do. 9 Apr.

PHILIPS PAVILJOEN;

technologie voor een brede doelgroep

LE POÈME ELECTRONIQUE 

1958

steeds technologischer wordende samenleving. Mid-
den jaren ’50 is  technologie een bron van hoop, in-
spiratie en optimisme. Thuis zit de familie gekluisterd 
aan radio of zwart-wit televisie, in de straten rijden de 
eerste betaalbare auto’s, en de Russen lanceren de 
eerste satelliet Sputnik. In het Natuurkundig Labora-
torium (Natlab) van Philips in Eindhoven worden in 
die tijd niet alleen nieuwe elektronische apparaten 
ontwikkeld (zoals een heuse kleurentelevisie), maar 
wordt er ook gewerkt aan toekomstmuziek. Met grote 
taperecorders, spoelen, mengpanelen en zelfge-
maakte elektronische instrumenten experimenteren 
pioniers als Dick Raaijmakers, Tom Dissevelt en 
Henk Badings met nieuwe elektronische muziek. 
Het is in deze technische speelplaats op Strijp-S 
waar de componist Varèse enkele maanden verbleef 
om samen met de Natlab-technici te werken aan Le 
Poème Electronique.

Het mathematisch geconstrueerde paviljoen op de 
wereldtentoonstelling was niet alleen een staaltje van 
spannende architectuur. Le Corbusier wilde het pu-
bliek vooral een unieke, magische ervaring meegeven. 
Dat werd gesymboliseerd door de binnenkant van 
het paviljoen dat de vorm had van een maag. De toe-
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