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2. Inleiding/voorstelling van het onderwerp 

Expo ’58, de wereldtentoonstelling die in 1958 in Brussel plaatsvond, heeft zestig jaar later nog niets 

van zijn kracht en glans verloren. Voor België was dit één van de belangrijkste gebeurtenissen van de 

20ste eeuw. Ook in de internationale context speelde deze wereldtentoonstelling een grote rol, het was 

immers de eerste wereldtentoonstelling na Wereldoorlog II. Expo ’58 stond dan ook in het teken van 

een vredevolle samenwerking die een humane wereld op de puinhopen van WOII weer mogelijk zou 

maken. De wereldtentoonstelling was niet enkel in zijn tijd een veelbesproken onderwerp, nog steeds 

is de interesse groot. Zij die erbij waren hebben nog steeds fijne herinneringen en nostalgische 

gevoelens, en iedereen kent wel iemand wiens grootouders elkaar leerden kennen op Expo ‘58.  Het 

is dan ook een onderwerp dat tot op de dag van vandaag aandacht geniet.  

Expo ’58 wou de geopolitieke situatie van het moment weergeven en bracht, naar inmiddels 

Wereldtentoonstellingstraditie, de internationale landen samen in een Internationale Sectie. Via een 

paviljoenontwerp en tentoonstelling naar keuze wouden deze internationale deelnemers zichzelf 

presenteren en hun beste beentje voorzetten. Hier kwamen de grootmachten letterlijk naast en 

tegenover elkaar te staan. Op deze compacte lap grond werden onderlinge relaties, gelijkenissen en 

verschillen uitvergroot en geïntensifieerd.  

Het paviljoen van de USSR is dan ook onder andere om die reden zeer fascinerend. Het is voor de USSR 

de eerste maal sinds The Great War dat zij zich weer laten zien op een internationale tentoonstelling. 

Wereldoorlog II was en is nog steeds een belangrijk ijkpunt in de geschiedenis en identiteitsbepaling 

van de USSR en het hedendaagse Rusland. De USSR controleerde in de jaren ’50 de propaganda en 

beeldvorming over het Westen en overzag de informatie-uitwisseling. Voor de internationale wereld 

bleef ook de USSR een geheimzinnige grootmacht. Wanneer het gordijn zich dan tijdelijk opende ter 

gelegenheid van de Wereldtentoonstelling, stond een massa toeschouwers klaar om een glimp op te 

vangen. Eerste indrukken zijn daarom belangrijk. 

De wereld opende zich steeds meer en voor een groot deel van het publiek was het een fascinerende, 

unieke ervaring om de paviljoenen in de Internationale Sectie te bezoeken. De architectuur en 

tentoonstelling bepaalden het beeld dat de bezoeker voortaan van dit land zou hebben, en zal dus tot 

in de details gecontroleerd worden door het desbetreffende land. In de naoorlogse wereld werden 

moderne architectuur, vooruitstrevende bouwtechnieken en technologie de maatstaf om het succes 

van een paviljoen te meten. Paviljoenen zoals van Frankrijk, VS, USSR,  Brazilië en Tsjechoslowakije 

oogstten veel succes vanwege hun moderne en hedendaagse paviljoenen terwijl landen die net iets 

anders deden, zoals Italië, Japan of Duitsland, minder makkelijk in dit criterium van moderniteit in te 

passen waren. Waar moderne architectuur op wereldtentoonstelling in de eerste helft van de 20ste 

eeuw nog een uitzondering was, zal het op Expo ’58 de standaard worden en zo het humanistische 

wereldbeeld confirmeren. 
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Vooruitgang, een humanere wereld en het uitbouwen van een moderne, vredevolle samenleving 

gingen dus hand in hand met moderne architectuur. Dit is dan ook het onderwerp van de publicatie  

Moderne architectuur op Expo ’58: voor een humaner wereld van Rika Devos en Mil De Kooning1. Hier 

wordt het belang en de werking van moderne architectuur op Expo ’58 duidelijk naar voren geschoven. 

Enkele toonaangevende paviljoenen worden in detail besproken. Opvallende afwezige in deze 

publicatie is het paviljoen van de USSR. De consensus over Expo ’58 is dat het één van de meest 

succesvolle paviljoenen van Expo ’58 was, samen met dat van de VS en Frankrijk. Het paviljoen van de 

USSR werd eveneens in een moderne stijl gebouwd, deed dit succesvol en verraste daarmee tevens 

het publiek, omdat dit een onverwacht ontwerp was in vergelijking met hun eerdere deelnames aan 

wereldtentoonstellingen. Het paviljoen van de USSR won zelfs een grand prix vanwege zijn 

vernieuwende bouwstructuur, architectuur en vorm van het paviljoen. 

2.1. Status Quaestionis 

De afwezigheid in deze publicatie doet afvragen in welke context het paviljoen wel al onderzocht werd 

en hoever het specifieke onderzoek naar het paviljoen van de USSR op Expo ’58 al staat. Het fenomeen 

van de wereldtentoonstelling is algemeen een vrij populair onderzoeksonderwerp. Dit onderzoek naar 

wereldtentoonstellingen wordt vanuit verschillende invalshoeken gevoerd, zoals politiek, propaganda, 

economie, sociale huisvesting, grafisch ontwerp, mode, wetenschap of stedenbouw. Opvallend is dat 

over Expo ’58 nog niet zo veel onderzoek gevoerd is en ook in overzichtswerken over 

wereldtentoonstelling wordt Expo ’58 vaak stiefmoederlijk behandeld.2 Hoewel de interesse voor Expo 

’58 groot blijft, zit het academische onderzoek naar deze wereldtentoonstelling nog in de lift. Daarin 

blijft het onderzoek naar het paviljoen van de USSR vaak beperkt en oppervlakkig. De voor de hand 

liggende tegenstelling van USSR versus de Verenigde Staten houdt daarnaast ook meteen een zekere 

set vooroordelen en waardebepalingen van het paviljoen in.3 

Expo ’58 blijft echter een groot publiek aanspreken, van het Atomium tot de organisatie van 

verschillende tentoonstellingen die de herinnering levend houden, bijvoorbeeld Expo ’58: back to the 

future, België 58,  Moderne architectuur op Expo 584  of de wisselende tentoonstellingen gehouden in 

het ADAM museum in Brussel.5 Op de eerste wetenschappelijke publicatie gewijd aan Expo ’58 was 

het echter wachten tot 2001. Johanna Kint publiceerde toen de eerste monografie Expo 58 als 

belichaming van het humanistisch modernisme die de wereldtentoonstelling vanuit een ideologisch 

perspectief besprak.6 Zij onderzocht het utopisme en het geloof in een betere wereld dat tijdens Expo 

’58 uitgedragen werd en hoe het humanistisch modernisme hier een rol in speelde. Dit eerste overzicht 

vulde een leegte en geeft de aanzet tot verder, specifieker onderzoek. Het paviljoen van de USSR kwam 

                                                           
1 Rika Devos, Rika, Mil De Kooning, en G. A Bekaert. Moderne Architectuur Op Expo 58: Voor Een Humaner Wereld. 
(Brussel: Mercatorfonds, 2006). 
2 “Expo ’58,” De Witte Raaf, nr. 95 (januari 2002).   
3 Zie verder in dit hoofdstuk 
4 “De architectuur van Expo 58,” De Witte Raaf, nr. 134 (juli 2008). 
5 “Tentoonstellingen Podium 58,” laatst geraadpleegd op 3 augustus 2018, 
http://adamuseum.be/nl/tentoonstellingen-podium-58/. 
6 Johanna Kint. Expo 58 Als Belichaming Van Het Humanistisch Modernisme, Rotterdam: 010, 2001. 
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in Kints werk aan bod in hoofdstuk 6 We look at them, they look at us: USA versus USSR. Hierin geeft 

Kint zelf aan dat de gegevens over de USSR vrij schaars zijn in de Belgische archieven. Haar onderzoek 

focust zich dan ook eerder op het Amerikaanse paviljoen en wat contemporaine Amerikaanse bronnen 

schreven over beide paviljoenen, aangevuld met informatie uit de folders door de USSR op Expo ’58 

uitgedeeld. De focus ligt vooral op een reconstructie van de tentoonstelling en de technologische 

vernieuwingen in industrie en ruimtevaart die hier gedemonstreerd werden, door Kint uitgelegd als 

propaganda tegen The American Way of Life en consumptie van het Amerikaanse paviljoen.7 

Het tweede doctoraat gewijd aan Expo ’58 volgde in 2008, Modern at Expo 58: discussions on Post-

War architectural representation door Rika Devos.8 Net zoals Kint hanteerde zij een thematische 

invalshoek om Expo ’58 in kaart te brengen, namelijk de architecturale representatie en de 

aanwezigheid van moderne architectuur op Expo ’58. Devos analyseerde het paviljoen van de USSR 

vanuit het uitgangspunt Modernizing the national image en verwees daarbij naar enkele specialisten 

in Sovjetcultuur- en architectuur zoals Iurri Gerchuk, Catherina Cooke en Susan E. Reid.9 Devos 

beschreef aan de hand van deze secundaire literatuur én materiaal uit het Staatsarchief van Brussel 

het paviljoen in de veranderende context van de USSR, waar Chruščëvs speeches voor grote 

veranderingen zorgden. De architecten zouden de wedstrijd gewonnen omdat ze zich het beste naar 

de eisen van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU) plooiden. In de ideologische strijd 

met de Verenigde Staten, die zich tegenover het paviljoen van de USSR bevonden, hanteerden ze 

beiden het modernisme maar met een andere definitie en invulling.  

Deze tegenover elkaar geplaatste paviljoenen en hun visuele tegenstelling zijn ook het onderwerp van 

een daarop volgend artikel van Devos, waar zij net zoals Kint ook meer op de context van de Koude 

Oorlog zal focussen. In A Cold War Sketch. The visual antagonism of the USA vs. The USSR at Expo ’58 

wordt eerdere informatie uit het doctoraat van Devos op vlak van moderne architectuur vergeleken 

met het paviljoen van de Verenigde Staten (VS).10 Devos stelt dat eerdere kritieken op het paviljoen 

van de USSR onterecht zijn, zoals dat het achterligt op het Westen en deze zo snel mogelijk wou 

inhalen. Devos legt de nadruk op eigen ontwikkelingen in de USSR en hoe het paviljoen daar uit 

voortkwam als een eigen interpretatie van ‘Westerse’ bouwtechnieken binnen het idee van 

                                                           
7 Het bespreken van het paviljoen aan de hand van Amerikaanse persberichten zal natuurlijk altijd een gekleurd 
resultaat opleveren. Kint is zich bewust van de rivaliteit en mogelijke onnauwkeurigheid en waarachtigheid van 
dergelijke berichten. Toch wordt het gebruik van deze mediaberichten niet gebalanceerd met ander materiaal. 
Aan de hand van deze bronnen zijn ook enkele onwaarheden in de beschrijving geslopen. Op pagina 245 wordt 
beweerd dat het paviljoen geprefabriceerd werd in de Sovjet-Unie om nadien naar Brussel verscheept te worden 
en daar geassembleerd te worden. In oktober 1958 zou het volgens Kint weer afgebroken zijn en in de Sovjet-
Unie herbouw geweest zijn als permanent tentoonstellingspaviljoen. Onderzoek toont echter dat het paviljoen 
gebouwd werd door Belgische bedrijven die hun eigen, Belgische materiaal voorzagen met slechts beperkte 
aanvullingen van materiaal uit de Sovjet-Unie indien geen andere optie mogelijk was. Hoewel heropbouw 
inderdaad het doel was, is dit echter niet gerealiseerd wegens een scheur in de gevel. Het Gentse bedrijf Van 
Heygen kocht het paviljoen op en herbruikte de bouwonderdelen in andere werven. 
8 Rika Devos en Emiel De Kooning, Modern At Expo 58: Discussions On Post-War Architectural Representation, 
Diss. doct. ingenieurswetenschappen. Architectuur. 
9 Ibidem, 320 
10 Rika Devos, “A Cold War Sketch: The Visual Antagonism of the USA Vs. the USSR at Expo 58.” Revue belge de 
philologie et d’histoire 87, (3-4, 2009): 723–742. 
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Socialistisch-Realisme, maar met de Koude Oorlog in het achterhoofd. Zowel het doctoraat van Kint 

als van Devos gaven aanleiding tot verdere publicaties.11  

Deze publicaties onderzochten in eerste plaats Expo ’58, waarvan het paviljoen van de USSR deel van 

was. Het paviljoen kreeg daarnaast ook al aandacht in onderzoek naar de cultuur en architectuur van 

de USSR, een andere invalshoek en expertise dus. Catherine Cooke12 bespreekt in Beauty as a Route 

to ‘the Radiant Future’: Responses of Soviet Architecture de stijl van het socialistisch realisme en hoe 

deze bijvoorbeeld onder Stalin en Chruščëv verschillende uitwerkingen en interpretaties krijgen. Iurri 

Gerchuk gaat op dit laatste verder en focust zich op hoe deze dooi onder Chruščëv voor een nieuwe 

esthetiek zorgde, ook in het dagelijkse leven.13 Het paviljoen van de Sovjet-Unie is één van de 

voorbeelden die hij aanhaalde in dit werk. De eerste maal dat deze nieuwe stijl immers toegepast 

werd, was meteen op internationale bodem op de Wereldtentoonstelling in Brussel.  

Catherine Cooke’s verdere onderzoek Modernity and Realism: Architectural Relations in the Cold War 

brengt meer duidelijkheid over de rol van architectuuronderwijs en internationale uitwisseling in deze 

dooi.14 Het paviljoen van de USSR op Expo ’58 zou een voorbeeld geweest zijn voor de Sovjet-

architecten die stap voor stap de nieuwe architecturale principes omarmden. Voor het eerst wordt 

ook iets meer over de architectuurwedstrijd verteld. Van de 21 inzendingen werd het eenvoudigste 

project eruit gekozen, van de architecten Alexander B. Boreckij, Ju. Abramov, V. Dubov en Anatolij 

Trofimovič Poljanskij. Andere inzendingen zouden ofwel de technische vereisten niet voldaan hebben 

of ze zouden de invloeden van de Westerse architectuur te letterlijk overnemen, zonder een kritische 

toepassing door te voeren. 

Susan E. Reid zal later uitgebreid archiefonderzoek uitvoeren in de Russische archieven en de theorie 

van convergence toepassen op het paviljoen.15 Deze theorie gaat uit van een gedeelde moderniteit 

omwille van industriële ontwikkeling en modernisatie, die zorgt dat twee entiteiten naar elkaar 

toegroeien, in dit geval twee grootmachten met verschillende economische en politieke systemen. 

                                                           
11 Rika Devos, en Mil De Kooning, Expo 58 (Brussel: Koninklijk filmarchief, 2006);  

Georges Charlier, Georges, Herman Balthazar, Sylvia Van Peteghem, Rika Devos, en Yana-Frauke 

Vandendriessche, Brussel 1958: Wereldtentoonstelling (Ulbeek: Salto, 2008);  

Johanna Kint, Johan Stuyck, Lieve De Smet, Roel Vande Winkel, Sven Sterken, en Pieter Van Bogaert, Resten Van 

De Toekomst: Expo 58 Vijftig Jaar Later (Leuven: Oogachtend, 2008).  

Devos, Rika, and Vladimir Zinov'evič Papernyj. Architecture of Great Expositions 1937-1959: Messages of Peace, 

Images of War (Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2015). 
12 Catherine Cooke, "Beauty as a Route to 'the Radiant Future': Responses of Soviet Architecture," Journal of 
Design History 10, no. 2 (1997): 137-60. http://www.jstor.org/stable/1316129. 
13 Iurri Gerchuk, “The aesthetics of everyday life in the Khrushchev Thaw in the USSR (1954-1964),” in Style and 
Socialism: Modernity and Material Culture In Post-War Eastern Europe, red. Susan Emily Reid en David Crowley. 
(Oxford: Berg, 2000). 
14 Catherine Cooke, “Modernity and Realism, Architectural Relations in the Cold War,” in Russian Art and the 
West: A Century of Dialogue In Painting, Architecture, and the Decorative Arts, red. Rosalind P. Blakesley en Susan 
Emily Reid. (DeKalb (Ill.): Northern Illinois University Press, 2007), 173-193. 
15 Susan Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58: Convergence, Conversion, Critical Assimilation, or 
Transculturation?” Cold War International History Project Working Paper (62), Woodrow Wilson International 
Center for Scholars, (2010).  



8 
 
 

 

Reid reconstrueert de aanloop naar Expo ’58, hoe het organiserende team van de USSR intern discussie 

voerde over hoe de tentoonstelling er nu precies uit zou moeten zien. Het feit dat het paviljoen 

tegenover dat van de VS stond speelde altijd mee in de voorbereidingen, maar de manier waarop 

wordt in Reids artikel genuanceerder neergezet in vergelijking met eerdere onderzoeken. De identiteit 

die de USSR voor zichzelf creëerde was beïnvloed door zowel de VS als door de verwachtingen van de 

Belgische organisatoren, de voorkennis van de bezoekers aan de Wereldtentoonstelling, 

internationale politiek, de eigen bevolking in de USSR, verwachtingen rond slechte publiciteit in de 

media en het beeld dat de VS van zichzelf zou neerzetten. De USSR creëerde een socialistische versie 

van moderniteit en probeerde zichzelf en het socialistische realisme te vernieuwen, ondanks wat 

sommige oppervlakkige analyses en recensies doen uitschijnen. Het onderzoek van Reid brengt een 

doordachte en nauwkeurige analyse van de voorbereidingen van het paviljoen, mits één grote 

afwezige: de architectuurwedstrijd. Reid maakt wel vermelding van de architectuurwedstrijd naar 

aanleiding van het vinden van één afbeelding in het Staatsarchief van de Russische Federatie 

(Gosudarstvennij Archiv Rossijskoj Federacii, GARF) maar bij gebrek aan ander bronnenmateriaal is 

verder onderzoek niet mogelijk.16 

Als laatste ook nog het artikel Sputnik goes to Brussels van Lewis Siegelbaum.17 Deze gaat verder op 

Reids reconstructie van het tot stand komen van de tentoonstelling en onderzoekt de rol van Sputnik 

hierin. De ster van de tentoonstelling stond immers niet altijd in lijn van te tentoon te stellen objecten. 

Siegelbaum onderzoekt wanneer en hoe Sputnik zijn plek in de tentoonstelling veroverde en wat de 

impact daarvan zou zijn op de Expo én in de USSR zelf. Hij vergelijkt ook kort de rol van ruimtevaart in 

verschillende wereldtentoonstellingen. 

Het onderzoek naar Expo ’58 en in het bijzonder naar paviljoen van de USSR kreeg het afgelopen 

decennia dus een enorme boost. Het paviljoen werd reeds via verschillende invalshoeken onderzocht, 

zoals de rol van moderne architectuur, identiteitsvorming in het paviljoen en de architecturale 

veranderingen onder Chruščëv in eigen land. Grote onbekende waar meerdere onderzoekers naar 

hinten blijft echter de architectuurwedstrijd die werd georganiseerd in 1956. Het enige dat hierover 

bekend is, buiten wie de winnaar was natuurlijk, is dat de opdracht was één groot volume te 

ontwerpen er dat 21 inzendingen waren van uiteenlopende kwaliteit, waarvan dankzij het archiefwerk 

van Reid één voorbeeld bekend zou zijn.  

 

 

                                                           
16 GARF f. 9470, op. 1, d. 22, l. 21 
17 Lewis Siegelbaum. "Sputnik Goes to Brussels: The Exhibition of a Soviet Technological Wonder," Journal of 
Contemporary History 47, no. 1 (2012): 120-36. http://www.jstor.org/stable/23248984. 



9 
 
 

 

3. Methodologie 

3.1.  Onderzoeksvragen 

De eerste stap van deze thesis is dus het achterhalen van zo veel mogelijk informatie over deze 

architectuurwedstrijd. Wat was de precieze ontwerpopdracht? Wie organiseerde de wedstrijd en 

zetelde in de jury? Hoeveel deelnemers waren er precies? Mocht iedereen vrij aan deze wedstrijd 

deelnemen? Werd er gewerkt met een shortlist? Wat waren de belangrijkste beoordelingscriteria in 

het kiezen van een winnend ontwerp? Hoe verhield het winnende ontwerp zich tegenover de andere 

inzendingen? Refereerden sommige ontwerpen nog naar het eerdere (pseudo-)classicisme of net naar 

de Westerse technologieën? 

Daarnaast wordt het winnende ontwerp ook meer onder de loep genomen. Was het gebouw dat op 

de Expo gebouwd identiek aan de inzending voor de wedstrijd of werden aanpassingen doorgevoerd? 

Zo ja, hoe groot en ingrijpend waren deze aanpassingen? Was het doel van deze aanpassingen om 

meer in lijn met de wensen van Chruščëv te liggen? Hierop aansluitend is ook meer context over deze 

architectuurrevolutie nodig. Wat propageerde Chruščëv precies in zijn speeches? Hoe en wanneer 

werd dit toegepast in de architectuur en het onderwijs? Kan dit paviljoen gezien worden als een 

voorbeeld voor verdere architectuurprojecten? 

De architecten van het winnende team genoten tot op heden nog niet veel aandacht. Om hun 

ontwerpkeuzes en de impact van Chruščëvs nieuwe regime hierop beter te begrijpen wordt de carrière 

van deze architect kort bekeken. Met de eventueel gevonden gegevens kan gekeken worden of dit 

paviljoen een vroeg werk in hun oeuvre was of dat zij al langer als architect aan de slag waren. Zo ja, 

in welke stijl bouwden ze eerder en vormt dit werk een breuk met hun eerdere oeuvre?  

Als laatste ook enige aandacht naar het paviljoen zelf. Hoe werd het paviljoen gebouwd en waren er 

eventuele problemen met de bouw? Wat hield het programma van de tentoonstelling in en wie 

besliste mee over dit programma en de boodschap dat dit moest uitstralen? Wat waren de plannen 

voor het paviljoen na afloop van Expo ’58: waar zou het paviljoen heropgebouwd worden, werd dit 

project nu effectief voltooid en indien niet, wat was de reden hiervoor? Eerdere publicaties bespraken 

het paviljoen steeds kort met elk andere nadrukken en fotomateriaal. Een meer complete 

reconstructie van de tentoonstelling en de inkleding van het terrein zijn zeker mogelijk. 
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3.1.  Onderzoeksstrategie 

De organisatie van de wereldtentoonstelling bestaat uit een tweeledige beweging, enerzijds de initiële 

ontwerpfase van het paviljoen en anderzijds de opbouw van de paviljoenen op het 

tentoonstellingsterrein. Deze eerste ontwerpfase wordt georganiseerd in het eigen land, in dit geval 

de USSR. Zij inspireren zich vaak op de eigen tradities, principes en culturele waarden tijdens deze 

eerste voorbereidingsfase. Een heel team van experten organiseert een ontwerpwedstrijd, denkt de 

tentoonstelling uit en stelt een cultureel programma op. In theorie werken de verschillende, 

deelnemende landen op dat moment onafhankelijk van elkaar, deze paviljoenen worden daarom dus 

gezien als een spiegel voor de eigentijdse nationale bouwtradities en architectuurstijl. De paviljoenen, 

façades en tentoonstellingen worden de veruitwendiging van het land zelf. 

Wanneer deze paviljoenen in een latere fase naast elkaar komen te staan op de wereldtentoonstelling,   

worden ze als het waren onder een microscoop geplaatst, ontleed en onderling vergeleken op vlak van 

gelijkenissen en verschillen. Verschillende waarden zullen de bovenhand krijgen en de maatstaf voor 

kwaliteit worden, ook wanneer een bepaald paviljoen niet ontworpen werd met andere waarden en 

ideeën in het achterhoofd. Aangezien de geopolitieke spanningen onder deze stolp enkel sterker 

worden, is het voor de deelnemende landen een extra belangrijk om met hun paviljoen uit te pakken. 

De verschillende organiserende teams trachten een goede indruk bij het publiek en de pers achter te 

laten. Geopolitieke spanningen verhogen dus enkel de druk om goed te ‘scoren’ op deze 

wereldtentoonstellingen, en om de publieke opinie in hun voordeel te veranderen. Daarom proberen  

de verantwoordelijke ontwerpteams op voorhand al zo veel mogelijk informatie over de andere 

paviljoenen te achterhalen, om zo hun eigen plannen aan te passen in dialoog met de ‘concurrenten’ 

op geopolitiek vlak.  

Deze tweedeling weerspiegelt zich ook in de geografische situatie waarin deze twee fases plaatsvinden 

én in de bewaarplaatsen van het bijhorende archiefmateriaal. De eerste ontwerpfase vindt plaats in 

het eigen land en pas na enkele jaren van voorbereidingen komen de verschillende paviljoenen samen 

op het tentoonstellingsterrein in Brussel. Hierdoor is er in het geval van de USSR ook een duidelijke 

tweedeling in de bewaarplaatsen van het archiefmateriaal terug te vinden, met als gevolg een grote 

impact op het onderzoek. De architectuurwedstrijd, de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden en 

de inhoud van tentoonstelling werd door het organisatieteam in de USSR zelf geregeld en is bijgevolg 

terug te vinden in de Russische archieffondsen. De communicatie tussen de aangestelde Commissaris-

Generaal van de USSR en de Belgische organisatoren, de opvolging van de werf en het verloop van 

Expo ‘58 bevinden zich dan weer in Belgische archieven. Door de taalbarrière gebruikte eerder 

onderzoek steeds één van deze twee groepen primair bronnenmateriaal. 

Het onderzoek naar het paviljoen van de USSR is onderling dus eveneens erg verdeeld, zowel qua 

invalshoek als in het gebruikte bronnenmateriaal. Door beide groepen archiefmateriaal door te 

nemen, kan er een completer beeld van het beschikbare materiaal gevormd worden. Door daarnaast 

ook de status quaestionis te onderzoeken kunnen lacunes in het huidige onderzoek gedetecteerd 

worden. Zo kan het eigen onderzoek op een zinvolle manier uitgewerkt worden en binnen de status 

quaestionis gepositioneerd worden. 
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Bij het doornemen van het primaire bronnenmateriaal gaat speciale aandacht uit naar het vinden van 

meer informatie over de ontwerpwedstrijd die georganiseerd werd. Verschillende onderzoekers 

vermelden deze ontwerpwedstrijd maar concrete informatie ontbreekt nog in het onderzoek. Met de 

regimewissel van Chruščëv werd immers niet enkel een nieuwe politieke strategie uitgezet, ook 

architecturaal vond vanaf 1954 een breuk plaats met verstrekkende gevolgen. De nieuwe bepalingen 

en regels rond architectuur daagden de architecten uit om op een nieuwe manier te ontwerpen. Zowel 

bouwtechnologische vernieuwingen als het zoeken naar een nieuwe stijl en decoratieschema’s hadden 

een grote impact in het uitzicht van de architectuur. Dit zal zich ontwikkelen tot de stijl van het Sovjet-

modernisme. 

De architectuurwedstrijd voor het paviljoen werd georganiseerd in 1956 en valt dus bijna gelijktijdig 

met deze nieuwe bepalingen. Door deze veranderende, architecturale context beter te bestuderen, 

kan duidelijk worden waarom het paviljoen een modern uitzicht kreeg dat zeer verschillend was van 

eerdere architecturale verwezenlijkingen. Door het ontwerp op deze manier te onderzoeken wordt 

ook tegengewicht geboden aan eerdere onderzoeken die het paviljoen vooral in de Koude Oorlog-

context situeren en louter als een dialectisch antwoord zien op het paviljoen van de Verenigde Staten. 

Deze aanpak laat toe om een meer volledige en volwaardige evaluatie van het paviljoen te geven, 

rekening houdend met alle factoren die het ontwerpproces beïnvloedden. Daarnaast kan het 

achterhalen en analyseren van de inzendingen voor deze wedstrijd interessant zijn om te kijken naar 

deze startfase van het Sovjet-modernisme en hoe ver deze veranderingen van Chruščëv al 

doorgedrongen waren in de ontwerppraktijk van de architecten. 

Om  deze analyse van de wedstrijd mogelijk te maken wordt ook aandacht geschonken aan enkele 

verwante onderwerpen. Zo wordt ook de architecturale omwenteling bij de start van Chruščëvs regime 

van dichterbij bekeken. Deze periode, de directe implicaties op de architectuurpraktijk in de USSR en 

de daaruit voortvloeiende stijl van het Sovjet-modernisme werden nog niet uitgebreid onderzocht of 

besproken in de Russische en niet-Russische literatuur. De massahuisvestigingscampagnes van 

Chruščëv kregen als typologie wel al aandacht en onderzoek, maar de start en ontwikkeling van deze 

stijl en toepassing op openbare gebouwen nog niet. Het kan daarnaast een springplank zijn om het 

Sovjet-modernisme verder te onderzoeken, aangezien dit onderzoek nog in zijn kinderschoenen staat. 

Om de drastische omwenteling onder Chruščëv beter te begrijpen wordt ook de aanloop naar deze 

periode onderzocht. De geschiedenis van de USSR en de rol van kunst en architectuur hierin worden 

kort besproken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de eerdere paviljoenen van de USSR op 

wereldtentoonstellingen. Dit niet enkel om een beter begrip te krijgen in de veranderen onder 

Chruščëv maar ook om bij de architectuurwedstrijd eventuele invloeden van eerdere paviljoenen in te 

kunnen schatten. 

Kort samengevat start deze masterthesis met het onderzoeken van de status quaestionis om zo het 

eigen onderzoek te oriënteren richting de lacunes in de stand van zaken. Daarnaast worden de 

primaire bronnen in zowel Belgische als Russische archieven doorgenomen, om een beter beeld te 

creëren van de onderzoeksmogelijkheden, met een focus op de architectuurwedstrijd. Deze wedstrijd 

zal geanalyseerd worden als onderdeel van de Sovjetarchitectuur en dus in relatie met voorgaande 

architecturale expressies en niet als louter een antwoord op de dreiging van de VS en hun toepassing 
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van moderne architectuur. Het gebruiken van Russischtalige bronnen, zoals publicaties over 

architectuur en de periode van de jaren ’50 en ’60 vergroot het inzicht in de context van het paviljoen.  

Daarnaast zal ook een catalogus aangelegd worden met foto’s en tekeningen van het paviljoen van de 

USSR op Expo ’58, zowel tijdens de constructiefase als van het opgeleverde gebouw. Eerdere 

onderzoeken konden slechts een beperkt aantal afbeeldingen aanbieden in de publicatie. Door hier 

ook de focus op te leggen in dit onderzoek kan het paviljoen, het constructieconcept en de 

tentoonstelling nog concreter gereconstrueerd worden aan de hand van dit visuele bronnenmateriaal. 

Andere contextuele afbeeldingen worden ter illustratie in de tekst zelf bijgevoegd. Als laatste wordt 

ook getracht iets meer informatie over het winnende architectenteam te vergaren. In het huidige 

onderzoek kwam al naar voren dat over deze architecten niets bekend is, maar via het gebruik van 

Russischtalige publicaties kunnen hopelijk een aantal andere projecten van deze architecten 

achterhaald worden.  

De masterproef zelf zal starten met het ontstaan van USSR en wordt chronologisch naar de opening 

van Expo ’58 toegewerkt. Achtereenvolgens wordt de geschiedenis van de Sovjet-Unie, diens 

architecturale expressies en deelname op eerdere wereldtentoonstelling besproken. Gevolgd door de 

architectuurrevolutie onder Chruščëv, de architectuurwedstrijd, de realisatie van dit paviljoen, de 

voorbereidingen voor de tentoonstelling en tenslotte een overzicht van hoe het paviljoen en de 

tentoonstelling van de USSR eruit zag.  

Aan de thematiek en het bronnenmateriaal zijn daarnaast enkele onderzoeksproblemen verbonden. 

Zoals eerder al aangehaald staat het onderzoek naar de architectuur vanaf midden jaren ’50 in de USSR 

nog in haar kinderschoenen. Dit omwille van verschillende redenen zoals de tijdsafstand tussen deze 

periode en nu, de beperkte beschikbaarheid van bronnenmateriaal, de interesse van de onderzoekers 

die eerder naar andere periodes uitgaat en het stigma dat op stijl ligt. Voor buitenlandse onderzoekers 

met interesse in deze periode komt daar ook vaak het probleem van de taalbarrière bij kijken, 

aangezien de brontaal van archiefdocumenten en eerdere onderzoeken naar deze periode en stijl 

meestal het Russisch. Dit probleem kan natuurlijk ook als een persoonlijke uitdaging gezien worden, 

maar vertraagt het onderzoek enigszins. Voor de vertaling van eigennamen en specifieke instellingen 

en termen werd de transliteratiestandaard ISO/R9: 1968 gehanteerd, de internationale standaard voor 

het translitereren van Russisch in Latijnse karakters.  
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3.3. Bronnenmateriaal 

De werkwijze van deze thesis hangt samen met de gebruikte bronnen. Als eerste wordt de status 

quaestionis onderzocht aan de hand van de al gepubliceerde artikelen en werken over Expo ’58 en het 

paviljoen van de USSR.18 Daarna worden de archieven met primaire bronnen onderzocht, het Russische 

Staatsarchief te Moskou (Gosudarstvennij Archiv Rossijskoj Federacij, GARF) en het Rijksarchief van 

België te Brussel (RAB). Deze worden  opnieuw doorgenomen en geïnterpreteerd in functie van de 

onderzoeksvragen. Deze archieven handelen vooral over administratieve beslissingen en de opzet van 

de tentoonstelling.  

De architectuurwedstrijd vormt geen deel van deze archieven aangezien deze beslissingen eerder viel. 

De enige documenten overgebleven over de wedstrijd zijn de architectuurtekeningen bewaard in het 

Staats wetenschappelijk-onderzoeksmuseum voor architectuur, genoemd naar A. V. Ščusev. Verder 

beeldmateriaal werd gevonden in het Russische Staatsarchief documentairefilm- en fotoarchief in 

Moskou (Rossijskij Gosydarstvennij Archiv Kinofotodokumentov, RGAFKD) en verschillende publicaties 

en online fotodatabanken.  

Daarnaast vormen enkele Russischtalige publicaties ook een belangrijke basis voor dit onderzoek. 

Belangrijk zijn ten eerste de boeken gepubliceerd kort na 1958 die het paviljoen zelf uitgebreid 

bespreken, zoals die van Nikolaev en architect Poljanskij.19 Dit wordt aangevuld met recente 

publicaties die het Sovjet-modernisme verder onderzoeken, zoals de werken van Felix Novikov en Anna 

Bronovičkaja.20 Deze en vele andere bronnen werden geraadpleegd in de Garaž-bibliotheek, de 

Leninbibliotheek en de Russische Staatsbibliotheek voor kunst (Rossijskaja Gosydarstvennaj Biblioteka 

Iskycctv).  

 

  

                                                           
18 Zie 2.1. voor een beschrijving van deze bronnen 
19 Poljanskij, A. T. Bsemirnaja Vystavka v Brjussele. 1958. Pavil’on SSSR. Moskou: 1960; 
Nikolaev, I. C. Bsemirnaja Vystavka v Brjussele 1958. Architektura. Konstruktivnye Formy Pavil’onov. Moskou: 
1963. 
20 Bronovičkaja, Anna en Malinin Nikolaj. Moskva: Architektura Sovetskogo Modernizma 1955-1991. Spravočnik 

– Putevoditel’. Moskou: Garaž, 2016; Novikov, Felix, en Belogolovsky, Vladimir. Soviet Modernism 1955-1985. 

Moskou: Tatlin, 2010; Ritter, Katharina. Soviet Modernism 1955-1991: Unknown History. Zurich: Park Books; 

2012. 
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4. Thuissituatie – De USSR en architectuur 

De Sovjet-Unie heeft een woelige geschiedenis gekend, met verschillende regimes die elkaar 

opvolgden én die elk hun stempel op de kunsten drukten. Wanneer Nikita Chruščëv (1894-1971) na de 

dood van Iosif Vissarionovič Stalin (1878-1953) de macht naar zich toetrok, had dit ook verstrekkende 

gevolgen voor de architectuur en bouwsector. De USSR gebruikte meermaals de kunsten en 

architectuur om de staatsideologie uit te dragen en het eigen bewind te verstevigen, maar de impact 

en schaal van Chruščëvs veranderingen zijn ongezien.  

Om deze veranderingen in perspectief te plaatsen, worden de daarvoor prominent aanwezige kunst- 

en architectuurstromingen kort geschetst op vlak van stijl en hun verwevenheid met het regime. In dit 

chronologische overzicht wordt daarnaast ook aandacht besteed aan de paviljoenen die door de USSR 

gebouwd werden op verschillende wereldtentoonstellingen in de eerste helft van de 20ste eeuw.  

Met deze historische achtergrond kunnen de veranderingen op het einde van de jaren ’50 in 

perspectief geplaatst worden. De fundamentele herdefiniëring van architectuur die volgt zal 

verstrekkende gevolgen hebben, zowel in de architectuurstijl, het bouwproces, het 

architectuuronderwijs, de professionele wereld als de flexibiliteit van architecten. De grote 

bouwcampagnes die door Chruščëv gestart werden en door zijn opvolgers verder uitgedragen werden, 

bepalen nog steeds het fysieke beeld van Rusland.  

4.1. USSR voor de jaren ‘50 

Het tsaristische keizerrijk van Rusland kwam in 1917 ten einde. Na de Februarirevolutie in 1917 werd 

de keizerlijke regering afgezet, de Russische Voorlopige Regering nam het bestuur van het land over. 

De Bolsjewieken grepen de macht in de Oktoberrevolutie. Deze revolutie en de daarop volgende 

machtsstrijd tussen de bolsjewistische partij onder Vladimir Il’ič Lenin (1870-1924) en de 

anticommunistische Witte Beweging zou vijf jaar aanslepen en het land in een burgeroorlog stortten.21 

In 1922 werd de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (Sovjet-Unie of USSR) dan officieel gesticht 

als vereniging van de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (RSFSR), de Oekraïense 

Socialistische Sovjetrepubliek, de Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek en de Transkaukasische 

Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek.22 

De USSR werd geleid door de Bolsjewieken onder Lenin. Dit nieuwe politieke regime vormde een grote 

breuk met het tsaristische keizerrijk en had ook grote gevolgen voor de economie, religie en de 

kunsten.23 De retrospectieve, historische kunststromingen en slavofiele uitingen werden als 

reactionair gezien, de kunst moest in plaats daarvan op zoek naar nieuwe, waarachtige vormen zonder 

besmetting van het decadente kapitalisme.24 Na bijna negen eeuwen lang steeds meer naar het 

                                                           
21 Raymond Detrez, Rusland - Een Geschiedenis (Antwerpen, Utrecht: Houtekiet, 2015), 315-333. 
22 Detrez, Rusland – Een geschiedenis, 331. 
23 J. W. Bezemer, en Marc Jansen, Een Geschiedenis Van Rusland: Van Rurik Tot Poetin (Amsterdam: Van 
Oorschot, 2008), 215-221. 
24 Arthur Voyce, Russian Architecture: Trends In Nationalism and Modernism (New York: Greenwood press, 1969), 
121-123. 
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Westen toegegroeid geweest te zijn op vlak van stijl en kunst, moesten de kunstenaars op zoek naar 

originele, eigen kunstuitingen.25 De kunstenaarsgroepen kregen in deze beginjaren carte blanche in 

het uitwerken van hun principes en kunststijl, zolang de inhoud links georiënteerd en tegen de eerder 

gevestigde traditie was.26 Verschillende stijlen bestonden naast elkaar, zoals het constructivisme, 

functionalisme, utilitarisme, futurisme en suprematisme.27 

Maar deze relatieve vrijheid duurde echter slechts een aantal jaren. Zodra de USSR officieel opgericht 

werd in 1922 en enige stabiliteit terugkeerde, zal de centrale partij architectuur en kunst inschakelen 

als onderdeel van de partijpolitiek. Verschillende stijlen werden vanuit het regime opgelegd en deze 

chronologisch op elkaar volgende stijlen verschilden onderling enorm van elkaar. Sommigen waren 

vooruitstrevend in vergelijking met wat er op het internationale toneel gebeurde, terwijl anderen dan 

weer een stap terug in de tijd waren. Dankzij de strakke organisatie van de partij werden architecturale 

regels en veranderingen snel en doortastend opgelegd en uitgevoerd. Hierdoor was het Sovjetregime 

verantwoordelijk voor een grotere invloed op de architectuur en de infrastructuur dan eerdere 

regimes in de keizertijd bijvoorbeeld.28 

4.1.1. Avant-garde en constructivisme 

Vanaf 1919 werd vanuit de Bolsjewistische partij opgeroepen om meer controle op de kunstproductie 

uit te voeren, in lijn met de strikte partijpolitiek. Het ongebreidelde individualisme in de kunsten zou 

vooral bourgeois kunst produceren die inherent corrupt is. Avant-garde kunstenaar Vladimir Evgrafovič 

Tatlin (1885-1953) schoof het constructivisme als overgangsmaatregel naar voren: een tijdelijke 

oplossing om later over te gaan tot volledig werkende en puur proletarische kunst.29 Het 

constructivisme werkte aan de hand van bijna mathematische principes en geometrische vormen om 

zo exactheid en duidelijkheid na te streven in de kunsten, zoals de kunstenaars Ėl’ Lisickij (1890-

1941),  František Kupka (1871-1957), László Moholy-Nagy (1895-1946) en Naum Gabo (1890-1977).30   

De internationale kunstwereld hield de USSR nauwlettend in de gaten en velen werden beïnvloed door 

het constructivisme. Ook de architectuur was experimenteerterrein van het constructivisme, met 

enkele toonaangevende architectuurontwerpen zoals bijvoorbeeld het Monument voor de Derde 

Internationale van Tatlin, de Workers’s Factory Club van Konstantin Stepanovič Mel’nikov (1890-1973), 

de dynamische composities en papieren architectuur van Ėl’ Lisickij en Kazimir Severinovič Malevič 

(1879-1935) of de woningblokken van Moisej Jakovlevič Ginzburg (1892-1946).31 Natuurlijk werkte niet 

elke architect in deze stijl, maar het constructivisme kreeg wel de meeste aandacht, opdrachten en 

publicaties. Deze nieuwe architectuur had een grote visuele impact en om de breuk met het verleden 

compleet te maken werd de traditionele leefomgeving visueel drastisch veranderd. Diverse historische 

                                                           
25 Dmitry Shidkovsky, Yekaterina Shorban, en Anthony Wood, Russian Architecture and the West (New Haven 
(Conn.): Yale university press, 2007), 386. 
26 Ibidem, 123. 
27 Voyce, Trends In Nationalism and Modernism, 121-123. 
28 Shidkovsky, Russian architecture and the West, 358. 
29 Voyce, Trends in Nationalism and Modernism, 125. Het idee van deze overgangsmaatregel is gelijkaardig aan 
de status van de Bauhauskunstproductie, die op dat moment opbloeide in Duitsland.  
30 Hugh Honour, en John Fleming, Algemene Kunstgeschiedenis, 13e druk (Amsterdam: Meulenhoff, 2007). 
31 Architecture and the west 358 
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monumenten werden afgebroken. Religieuze gebouwen werden hierbij geviseerd: ongeveer twee 

derde van het religieuze patrimonium werd vernield. De typische, grote bourgeois appartementen 

werden omgevormd om meerdere families te huisvesten.32 

Maar het constructivisme kreeg niet enkel lovende woorden: vanaf de jaren ’20 kwam er eveneens 

kritiek op deze experimentele kunstuitingen. Een van de grootste pijnpunten was dat deze vorm en 

inhoud onbegrijpelijk bleef voor het gewone volk.33 Dit punt van kritiek zal dan ook aanleiding geven 

tot een kunst die het proletariaat als uitgangspunt neemt (zie hoofdstuk 4.1.2.). 

In de Sovjet-Unie werd het constructivisme na 1922 vooral nog aangewend in de toegepaste kunsten 

en architectuur. Verschillende architectuurteams en -verenigingen bleven ook in de jaren ’20 

doorwerken, zoals OSA (Optičeskoe Obščestvom, Associatie van Hedendaagse Architecten) was vooral 

met constructivisme bezig  of ASNOVA (Associacija Novich Architektorov, Associatie van Nieuwe 

Architecten). Grote ster in de jaren ’20 en ’30 was echter Aleksej Viktorovič Ščusev (1873-1949), die 

zowel in de Russische, traditionelere stijl als in de modernisme-stijl van Le Corbusier kon bouwen.34 

Internationaal bleef de Russische avant-garde op de radar, zeker op vlak van architectuur omdat er 

nog steeds commissies, projecten en architectuurwedstrijden toegankelijk waren voor hen. 

Verschillende internationale hoogvliegers zoals Le Corbusier (1887-1965),  Hannes Meyer (1889-1954), 

Ernst May (1886-1970), Erich Mendelsohn (1887-1953) probeerden voet aan de grond te krijgen in 

Moskou.35 

Ondanks kritiek in eigen land en de verandering in smaak, werd het constructivisme nog wel 

aangewend op de wereldtentoonstellingen. In 1924 werd de Sovjet-Unie officieel erkend door de 

internationale grootmachten, waardoor het in 1925 ook kon deelnemen aan de wereldtentoonstelling 

in Parijs. Deze primeur op het internationale toneel kon een doorslaggevend moment zijn voor het 

imago van de USSR, daarom zetten ze hun beste beentje voor. Het organiserende comité omarmde 

het modernisme en speelde in op de link tussen revolutie en de avant-garde. Het vooruitstrevende, 

revolutionaire karakter van de nieuwe Sovjet-Unie kwam volgens architect Mel’nikov dan ook het 

beste naar voren in een constructivistisch paviljoen.36 

  

                                                           
32 Shidkovsky, Russian architecture and the West, 358. 
33 William J. R. Curtis, Modern Architecture Since 1900, derde ed. (London: Phaidon, 2004), 357.  
34 Shidkovsky, Russian architecture and the west, 394. 
35 Ididem, 396. 
36 Anthony Swift, "The Soviet World of Tomorrow at the New York World's Fair, 1939," The Russian Review 57, 
no. 3 (1998): 375, http://www.jstor.org/stable/131952. 
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Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes in Parijs (1925) 

De tentoonstelling  Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes in Parijs liep 

van april 1925 tot oktober 1925 en stond in het teken van de wederopbouw na Wereldoorlog I.37 In 

het programma/ontwerpopdracht van het paviljoen stond dat het paviljoen geen kopie, imitatie of 

enige vorm van verderzetting mocht zijn van een oudere of historische stijl die gebruikt werd onder 

voorgaande regimes. Het paviljoen moest de nieuwe tijd van spoorwegen, auto’s, vliegtuigen en 

andere moderne technologieën en industrie vertegenwoordigen en niet langer oudere vormen, hoe 

esthetisch ze ook waren.38 Het paviljoen werd bedacht als het symbool van het nieuwe regime en de 

nieuwe wind die door de Sovjet-Unie waaide.39  

 

                                                           
37 D. V. Manukjan, “Hovye Tendencij bystavočnogo Proektirovanija v kontekcte Meždunarodnoj bystavki v Pariže 
1928 goda,“ Articult 19, nr. 3 (augustus-november 2015), 44-53, laatst geraadpleegd op 6 augustus 2018, 
http://articult.rsuh.ru/articult-19-3-2015/articult-19-3-2015-manukyan.php. 
38 A. Petrova, H. Podgorskaja, en E. Ysova, Tentoonstellingscatalogus Istorija Sovetckich Pavil’onov  van de 
tentoonstelling “Pavil’ony SSSR na meždunarodnych bystavkach. Izdanie priuročeno k bystavke Čast 1,“ 
gehouden in Manež van 18 juni tot 18 augustus 2013, (Moskou: Manež, 2013), 11. 
39 Ibidem, 16. 

Figuur 1 (links): Maquette-restauratie van paviljoen USSR op de wereldtentoonstelling van hedendaagse 

decoratieve- en industriële kunsten, 1925 in Parijs. Gemaakt door Ju. Loeva, 1973. Hout, plexiglas, plastic, 

multiplex, verf en ‘toner’.  56,8 x 73,0 x 30,4. Staats wetenschappelijk-onderzoeksmuseum voor architectuur, 

genoemd naar A. V. Ščusev 

 

Figuur 2 (rechts): Paviljoen USSR 1925. Foto gelatine. Architect Konstantin Melnikov, bewaard in het Staats 
wetenschappelijk-onderzoeksmuseum voor architectuur, genoemd naar A. V. Ščusev 
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Architect Konstantin Mel’nikov  ontwierp samen met Aleksandr Michajlovič Rodčenko (1891-1956) dit 

paviljoen in hout en glas dat fundamenteel anders was dan eender welk paviljoen op de 

wereldtentoonstelling. Mel’nikov weigerde elke vorm van decoratie en bouwde het paviljoen op aan 

de hand van geometrische vlakken en volumes. Het paviljoen bestond uit twee delen met hellend dak 

die gekruist werden door een grote trap en beschutting gemaakt van hellende dakvolumes. 

Kenmerkend waren de accentkleurvlakken, de grote glaspartijen en het open gevoel van deze volumes. 

Het paviljoen heeft als afmetingen 11x29,5x10 meter met een tentoonstellingsoppervlakte van 450 m2 

dat op een plein van 325 m2 gebouwd is. Het paviljoen werd in de Sovjet-Unie zelf geproduceerd en 

kwam in dozen toe op de wereldtentoonstelling, waar het door Franse werkmannen in elkaar werd 

gezet.40 

Het overkoepelende thema was het heropbouwen na WOI en het vernieuwen in vorm, stijl 

architectuur, typografie en design.41 Dit uitte zich in het expressionistische paviljoen van Nederland 

ontworpen door J.F. Staal (1879–1940), het Belgische art nouveau paviljoen door Victor Horta (1861-

1947) en de Art deco stijl die door de Franse organisatoren werd voorgeschreven.42 Het paviljoen van 

de USSR ging mee in dit verhaal van vernieuwing en moderniteit, maar deed dit volgens hun eigen 

principes en overtuigingen. Eén van de critici omschreef het paviljoen als ‘een glazen kooi voor het 

rode beest’.43  

  

                                                           
40 Tentoonstellingscatalogus Istorija Sovetckich Pavil’onov, 16. Mel’nikov won de architectuurwedstrijd waarin 
negen deelnemers aan meededen. 
41 Ibidem, 11. 
42 Luke Fiederer, “AD Classics: Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes,” laatst 
geraadpleegd op 24 juli 2018, https://www.archdaily.com/793367/ad-classics-exposition-internationale-des-
arts-decoratifs-et-industriels-modernes. 
43 Tentoonstellingscatalogus Istorija Sovetckich Pavil’onov, 16. 

Figuur 3: Aleksandr Rodčenko, Interieur van 
de Werkersclub USSR op de 
wereldtentoonstelling... Parijs 1925. Foto 
Henri Manuel, prive collectie. Late zilver-
gelatine. 
 

Bron: Petrova, A., H. Podgorskaja, en E. Ysova. 

Tentoonstellingscatalogus Istorija Sovetckich 

Pavil’onov, 23. 
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De uitwerking van de tentoonstelling en interieur was de verantwoordelijkheid van Vysšie 

Chudožectvenno-Techničeckie Masterskie (Hogere kunst- en Technische Studio’s, Vkuthemas, 1920-

1926), Rodčenko werkte nauw samen met zijn leerlingen om het interieur als verderzetting van de 

architectuur te ontwerpen. 44 Bepaalde delen van de architectuur werden zelf tentoongesteld als 

onderdeel van de tentoonstelling. Mel’nikov ontwierp zelf ook enkele kiosken rond het paviljoen, die 

allerlei souvenirs zoals tapijten, servies, textiel, boeken en toegepaste kunsten in been, hout, steen of 

papier-maché verkochten. De tentoonstelling was opgebouwd uit twee delen. De gelijkvloerse 

verdieping toonde de bezoekers de diverse volkskunst en kunstproductie van de verschillende 

nationaliteiten in de Sovjet-Unie. De eerste verdieping werd ingericht met een tentoonstelling van 

gereedschap en materialen uit de kunstproductie, leeskamers met literatuur en een kinderhoek met 

demonstraties van kinderspeelgoed.45 

Terwijl Moskou eind jaren ’20 meer en meer een centrum voor internationale, modernistische 

architecten werd parallel aan de ontwikkelingen in het Westen, was de kritiek op dit paviljoen zeer 

lovend. Il’ja Grigor’evič  Ėrenburg (1891-1967) noemde het zelf het enige paviljoen dat het waard was 

om naar te kijken.46 

  

                                                           
44 Ibidem, 20. Rodčenko werkte samen met Isaak Rabinovič en zijn leerlingen. Het instituut Vkuthemas werd in 
na 1926 omgedoopt tot de Hogere Kunst- en Technisch Instituut. In de jaren ’30 werd het ontbonden en de 
leerlingen werden in verschillende andere faculteiten en instituten ondergebracht.  
45 Tentoonstellingscatalogus Istorija Sovetckich Pavil’onov,  
46 Shidkovsky, Russian architecture and the west, 396. 
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Internationale Pers-tentoonstelling in Keulen (1928) 

Ook op de internationale Pers-tentoonstelling van 1928 in Keulen was de USSR present. Dit was geen 

wereldtentoonstelling maar wel een grote, internationale bijeenkomst waar alle belangrijke 

tijdschriften en bladen tentoongesteld werden. De tentoonstelling bestond uit een groot 

overkoepelende Paviljoen der Staten en individuele paviljoenen voor verschillende religieuze 

strekkingen, vakbonden en kranten.47  

De USSR had zijn eigen paviljoen op de tentoonstelling, dat een plaats kreeg op een 1000 m2 groot 

plein en een doorlopende tentoonstellingsruimte had van 10 000 m2.48 Het paviljoen werd ontworpen 

door Ėl’ Lisickij in samenwerking met een hele ploeg van theaterdecorateurs, schilders, architecten, 

schrijvers, grafische artiesten, illustratoren en typografisten. De voorbereidingstijd was zeer kort voor 

het paviljoen, waardoor Ėl’ Lisickij niet tevreden was over het eindresultaat. De opbouw van deze 

pseudo-classicistische gevel is gebaseerd op een theaterscène maar werd door Ėl’ Lisickij helemaal 

getransformeerd door het toevoegen van de grote lichtgevende letters USSR.49 Het paviljoen was een 

groot succes bij de bezoekers, zowel vanwege de nieuwsgierigheid van het publiek naar wat de 

Bolsjewieken zouden tonen, alsook door de positieve reacties in de media over dit paviljoen en diens 

tentoonstelling.50 

                                                           
47 Tentoonstellingscatalogus Istorija Sovetckich Pavil’onov, 53. 
48 Ibidem, 51, 63. 
49 Ibidem, 53. 
50 Ibidem, 55. 

Figuur 5 (rechts): Project door Lazar' Lisitskii decoratie van de façade voor het paviljoen van de USSR op de 

wereldtentoonstelling van de pers. Russisch staatsarchief van kunst en literatuur. 

Figuur 4 (links): Paviljoen USSR op de wereldtentoonstelling ‘Pers’. Zilver-gelatine print. Foto van Sergei Sen’kin, 
Staatsmuseum V. V. Majakovski. 
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De tentoonstelling bestond uit 

asymmetrische ingedeelde zones met 

decoratieve en dynamische 

opstellingen die het thema in 

verschillende figuratieve constructies 

toelichtten. Ėl’ Lisickij en Sergej 

Sen’kin (1894–1963) ontwierpen 

bewegende installaties en fotofriezen, 

doorlopende fotomontages met 

bijvoorbeeld nieuwsberichten over 

militaire acties met foto’s van soldaten 

uit het Rode Leger en getekende 

figuren. Deze werden gepresenteerd 

met grote zorg en aandacht voor de 

verlichting, alsook met elektrische reclameborden of informatieborden waar de tekst oplichtte als de 

bezoekers dichterbij kwam. In één van de tentoonstellingszalen werden ook transmissiebanden 

geplaatst die permanent in beweging bleven om de bezoeker een beeld van nooit eindigende 

nieuwsproductie te bezorgen. Al deze technieken waren een groot succes bij het publiek en zouden de 

tentoonstellingswereld revolutioneren.51 

Dit paviljoen toont het overgangsmoment van constructivisme naar het classicisme. Een belangrijke 

inspiratiebron voor deze classicistische gevel was de art deco stijl die furore maakte op de 

Wereldtentoonstelling van Parijs in 1925 en waar vele Russische kunstenaars en architecten in contact 

kwamen met deze stijl.52 Begin jaren ’30 kwam er dan ook steeds meer en meer kritiek op het 

constructivisme, dat als bourgeois gezien werd. Enkele grote projecten van het constructivisme 

werden nooit voltooid, zoals het Monument voor de Derde Internationale van Tatlin of het 

spreekgestoelte ontworpen door Ėl’ Lisickij. De grote beloftes van het constructivisme werden niet 

meer geloofd en kritische bedenkingen werden geuit. Daarnaast kwamen invloeden van onder andere 

Frankrijk (zoals op de Wereldtentoonstelling in 1925), Duitsland, Zweden en Nederland overgewaaid, 

die samen met enkele architecturale principes van voor de Revolutie weer overgenomen en herdacht 

werden. De experimenten uit de beginperiode van de Sovjet-Unie en de grote ideeën van het 

constructivisme brachten niet de gewenste resultaten en een nieuwe, stilistische periode met minder 

discussie en meer productie zou aanbreken.53 Het constructivisme had echter een grote invloed gehad 

op de internationale architectuurwereld en was een inspiratiebron en voorbeeld voor het denken van 

vele architecten. Zelf wanneer het vanaf de jaren ’30 onder Stalin helemaal verboden werd, bleef het 

een belangrijk referentiepunt voor internationale architecten.54 

De rol van het constructivisme en de avant-garde was eind jaren ’30 helemaal uitgespeeld. Naast de 

voor het volk onbegrijpelijke inhoud, kwamen er ook twijfels bij de geschiktheid van deze stijl om de 

                                                           
51 Tentoonstellingscatalogus Istorija Sovetckich Pavil’onov, 51, 55, 63. 
52 Ibidem, 8.  
53 Voyce, Trends In Nationalism and Modernism, 127. 
54 Shidkovsky, Russian architecture and the west, 358. 

Figuur 6:  Fotofries in het paviljoen van de USSR op de 

wereldtentoonstelling van de pers. Zilver-gelatine print. Russisch 

Staatsarchief van Kunst en Literatuur.  



22 
 
 

 

successen van de partij uit te dragen. Het regime wou zijn overwinning en ideologische superioriteit 

uitdrukken naar de burgers toe en een illusie van welvaart creëren.55 

4.1.2. Het socialistische realisme als officiële kunstvorm 

De democratisering van de kunst werd van bovenaf opgelegd vanaf begin jaren ’30 wanneer Stalin het 

hoofd van de USSR werd.56 Het regime dicteerde een kunst die voor het volk gemaakt moest worden 

en niet voor een selecte elitegroep of art for art sake. De kunst en architectuur moeten het sociale 

ideaal uitdrukken, ambitie en hoop voor het volk uitstralen en de collectiviteit van de maatschappij 

benadrukken. De inspiratie moest gehaald worden uit de eigen maatschappelijke context, in een 

realistische stijl afgebeeld worden en niet langer een inspiratieloos kopiëren van eerdere stijlen 

blijven.57 In de jaren ’20 werden reeds verschillende projecten opgestart die de proletarische 

kunstenaars centraal zetten. Deze zouden eerlijkere kunst maken in lijn van ‘wie ze zijn’, in vergelijking 

met het werk van bourgeois-kunstenaars. Een van de bekendste hierbij was de Proletkul’t-beweging 

(1917-1932) die zorgde voor een revolutie in de kunsten, met als favoriete onderwerpen de revolutie 

en het arbeiderscollectief. Kunst werd zo een inherent onderdeel van de collectieve samenleving.58 

Deze verschillende bewegingen en overtuigingen werden gekanaliseerd begin jaren ’30 en 

gedefinieerd als socialistisch realisme. Deze cultuurpolitiek kreeg verder vorm op het Congres van 

Sovjetschrijvers (1934) dat bijgewoond werd door de belangrijkste schrijvers en intellectuelen van de 

USSR. Het socialistisch realisme werd hier verder gedefinieerd in vier richtlijnen: het kunstwerk moest 

ten eerste proletarisch zijn en dus relevant en verstaanbaar voor de arbeiders (dit was bijvoorbeeld 

één van kritiekpunten op het constructivisme); ten tweede typerend in onderwerp zijn en bijvoorbeeld 

dagelijkse scènes uitbeelden; ten derde moest de uitvoering realistisch zijn in een representatieve stijl 

en als laatste moest de kunst ook de doelstellingen van de staat en de partij onderschrijven.59  

De architectuur moest deze principes ook vertolken en inspireerde zich hiervoor op de klassieke 

oudheid en diens vormentaal. Resultaat hiervan was een neoclassicistische revival die eerder een 

assimilatie of losse basering op het patrimonium van de klassieke tijd was.60 Formalisme en het werken 

zonder principes was dus uit den boze. De focus kwam op monumentaliteit en decoratie te liggen, die 

losjes gebaseerd was op die van de Klassieke Oudheid. Illusies, axialiteit, grote schaal, sculptuur en 

beeldende kunsten werden gebruikt om het gewenste effect te bekomen. De volkshelden en de vele 

verwezenlijkingen van de Sovjet-Unie werden hierin afgebeeld, om de maatschappij nog sterker te 

maken en een identiteitsgevoel te creëren.61 De materialen die gebruikt werden, moesten afkomstig 

uit de USSR zelf zijn, met aandacht voor de intrinsieke kwaliteiten van elk materiaal. Het collectieve 

aspect uitte zich ook in de voorkeur voor bepaalde typologieën. De grootste en meest prestigieuze 

                                                           
55 Ibidem, 368. 
56 Detrez, Rusland – een geschiedenis, 361-362. 
57 Cooke, ”Beauty as a Route to 'the Radiant Future': Responses of Soviet Architecture," 137-142. 
58 Voyce, Trends In Nationalism and Modernism, 124-125. Hoewel kunst een creatief proces is, lag de nadruk bij 
het regime op vooruitgang, prestaties en productie. Dit moest dus ook gelden voor de kunsten.  
59 Andrew Ellis, Socialist Realisms: Soviet Painting 1920–1970 (Skira Editore S.p.A., 2012), 37. 
60 Shidkovsky, Russian architecture and the west, 368. 
61 Curtis, Modern Architecture, 357-358. 
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projecten waren die voor openbare plaatsen met maatschappelijk nut, zoals theaters, musea, scholen, 

bibliotheken, clubhuizen, ziekenhuizen, sportstadia en het openbare vervoer (metro als paleis voor het 

volk). 62 Enkele iconische projecten uit deze periode zijn bijvoorbeeld de Moskouse metrostations en 

Boris  Michajlovič Iofans (1891–1976) wedstrijdontwerp voor het paleis van de Sovjets.63 De stijl was 

propagandistisch in opzet en focuste zich dan ook op openbare, grote gebouwen die op deze manier 

hun ideologische boodschap aan een zo groot mogelijk publiek konden verkondigen.64 

Interessant is verder dat de architecten die in deze periode werkzaam waren, vaak nog architecten 

waren die hun opleiding en start van de carrière voor de revolutie hadden. Hun eerste 

architectuurverwezenlijkingen waren toen ook in een classicistische stijl. Zij moesten zich enorm 

aanpassen in de avant-garde periode. Wanneer de veranderingen onder Stalin uitgevoerd werden, 

ging dit voor velen dus gepaard met nostalgische gevoelens.65  

Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne in Parijs (1937) 

Wanneer de wereldtentoonstelling tussen mei 1937 en november 1937 weer in Parijs werd 

georganiseerd, is de stijl van het socialistisch realisme al de standaardstijl van het communistische 

regime geworden. De Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne is 

opgebouwd rond de iconische Eifeltoren en de Avenue de la Paix waar de internationale paviljoenen 

zich bevonden. De organisatoren wouden het huidige politieke landschap accuraat weergeven en 

plaatsten de paviljoenen van de USSR en Duitsland recht tegenover elkaar. De paviljoenen gingen 

ideologisch en visueel de strijd met elkaar aan, socialisme versus fascisme, en zouden één van de 

hoogtepunten van deze wereldtentoonstelling worden. Als één paviljoen besproken wordt, komt het 

andere automatisch bij de analyse erbij.66  

 

 

 

                                                           
62 Voyce, Trends,130-133. 
63 Curtis, Modern Architecture, 357-358. 
64 Shidkovsky, Russian architecture and the west, 369. 
65 Shidkovsky, Russian architecture and the west, 368. 
66 Danilo Udovički-Selb, “L’Expositions de 1937 n’aura pas lieu: The invention of the Paris International Expo and 
the Sovjet and german pavilions,” in Architecture of Great Expositions 1937-1959: Messages of Peace, Images of 
War, onder redactie van Rika Devos, Alexander Ortenberg en Vladimir Paperny, (Surrey, England: Ashgate, 2015), 
23-50. Interessant is hier dat de auteur aangeeft dat hij deze twee paviljoenen tegelijkertijd wilt behandelen 
voorbij de typische interpretatie van twee grootmachten die tegenover elkaar komen te staan. Hij plaatst ze in 
het grotere esthetische en politieke discours en analyseert de invloeden van het constructivisme en 
suprematisme in dit gebouw. 
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Het paviljoen wou de USSR en Stalins regime als de 

gevestigde orde neerpoten en expliciet de macht 

en superioriteit van de Sovjet-Unie uitstralen. Het 

doel was het imago te creëren van een moderne, 

industriële grootmacht en kozen als focuspunten 

daarom de auto, het flatgebouw en de Revolutie. 

Ook voor dit paviljoen werd een ontwerpwedstrijd 

uitgeschreven met als voornaamste opdracht dat 

het gebouw op zichzelf een tentoonstellingsobject 

en bezienswaardigheid moest zijn. Het winnende 

ontwerp van Iofan was oorspronkelijk sober in 

vormgeving. Hij wou een symbiose van kunsten en 

zocht een compositie die een synthese vormde van 

de principes van architectuur en sculptuur, net 

zoals sculptuur en visuele kunsten in de stijl van het 

socialistisch realisme een belangrijke rol speelden. 

Het gebouw zelf was opgebouwd uit verschillende 

volumes die opliepen naar een monumentaal, 

verticaal volume waar de hoofdingang zich bevond. 

De constructie was klassiek en bekleed met 

marmer. De dure materialen aan de buitenkant 

dienden dus eerder om de banale structuur op te 

luisteren.  Het paviljoen werd dicht bij de 

straatkant geplaatst om nog groter en 

monumentaler te lijken dan het Duitse paviljoen. 

De constructie zelf is klassiek en bekleed met 

marmer.67  

  

                                                           
67 Udovički-Selb, L’Expositions de 1937 n’aura pas lieu, 37-38; D. V. Manukjan, “Ėkspo 1937: Bystavka trex 
diktatur,” Articult 14, nr. 2 (2014), 23-32, laatst geraadpleegd op 6 augustus 2018. http://articult.rsuh.ru/articult-
14-2-2014/d-v-manukyan-expo-1937-an-exhibition-of-three-dictatorships.php. 

Figuur 7: Voorkant paviljoen USSR op de 

Wereldtentoonstelling.  

 Bron: “EXPO 1958: het Sovjet-paviljoen met Lenin, de 

Spoetnik en een quiz voor de bezoekers”; laatst 

geraadpleegd op 8 augustus 2018,  

http://www.ruslandinwoordenbeeld.com/new-

blog/2015/1/1/jazualalhc6w2dj7omy6i7rdltr1h6 
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Het enige technologisch originele en 

vernieuwende element was het zes 

verdiepingen hoge standbeeld van 

Vera Ignat’evna Muchina (1889-1953) 

dat bovenop het verticale volume 

geplaatst werd. Dit beeld werd na 

afloop van de tentoonstelling in het 

VDNKhpark in Moskou geplaatst en 

bestaat uit een roestvrije stalen 

schelp die gehamerd werd op een 

houten mal/vorm en nadien op een 

stalen frame van 48 ton bevestigd.68  

  

                                                           
68 Udovički-Selb, “L’Expositions de 1937 n’aura pas lieu, 33. 

Figuur 8: Zicht op de grote hal van de tentoonstelling in het 

paviljoen van de USSR.  

Bron: “Facing Hitlers pavilion,” laatst geraadpleegd op 8 

augustus 2018, http://kapitel-spb.ru/article/facing-hitlers-

pavilion-the-uses-of-modernity-in-the-Sovjet-pavilion-at-the-

1937-paris-international-exhibition/. 
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De propyleeën bij de hoofdingang zijn versierd met sculpturen en allegorische figuren in rode, 

vulkanische porfiersteen ontworpen door Iosif Čajkov (1888-1979). Het thema van deze meer dan 

levensgrote sculptuur was het vieren van de triomf van het socialisme.69 De tentoonstelling binnenin 

was eveneens opgedragen aan de verwezenlijking van de USSR op politiek, economisch en cultureel 

vlak. De tentoonstellingsobjecten bestonden uit kunstwerken, maquettes, producten en 

schaalmodellen. De nadruk lag expliciet op de technologische verwezenlijkingen van de USSR en niet 

op commercialiteit. Pas in de jaren ’50 zal de USSR zich zelfzeker genoeg voelen om meer op objecten 

in te zetten en op deze manier te concurreren met het Westen.70 

Het paviljoenontwerp toonde invloeden van zowel het futurisme, kubisme, neoplasticisme, 

suprematisme als het classicisme en socialistisch realisme. Deze avant-garde stromingen mochten 

officieel niet meer gebruikt worden omdat ze ongeschikt waren het regime en de Sovjetideologie te 

vertolken.   Hier op de wereldtentoonstelling leken de regels anders en kreeg de architect iets meer 

vrijheid. Het geheel kreeg zo het karakter van een herdenkingsmonument dat op zichzelf als het ware 

alle grote verwezenlijkingen en kunststijlen in de korte geschiedenis van de USSR in de verf zette.  Iofan 

en Muchina gaven zelf al aan dat ze zich inspireerden in hun ontwerp op verschillende, historische 

stijlen van de Griekse kunst tot het laat 18de eeuws Franse ‘revolutionaire’ neoclassicisme. Hiermee 

schreven ze de USSR in een reeks van grote, historische momenten. De stijl van neoclassicisme was 

dus ook in dit ontwerp niet echt gegrond in de klassieke architectuurprinicpes, maar een combinatie 

van verschillende stijlen en decoratieschema’s.71  

New-York World’s Fair (1939) 

Slechts twee jaar later werd alweer een 

wereldtentoonstelling georganiseerd, ditmaal in New York 

in de VS. De USSR benadrukte bij deze deelname het 

bestendigen van de vriendschapsbanden met de VS. Het 

organiserende team wou een paviljoen optrekken met 

dure, impostante materialen zoals marmer, graniet en 

halfedelstenen, om zo te tonen dat de USSR een sterke 

industriële staat is geworden. Het was hiermee een van de 

duurste paviljoenen op de wereldtentoonstelling.72  

                                                           
69 Udovički-Selb, L’Expositions de 1937 n’aura pas lieu, 39. Deze bas-reliëfs werden recent in Parijs 
teruggevonden. In het Ščusev museum zijn de schetsen van het ontwerpproces van dit paviljoen bewaard, zoals 
de schetsen van de propyleeën. 
70 Ibidem, 88. 
71 Ibidem, 37-40.   
72 Swift, "The Soviet World of Tomorrow at the New York World's Fair, 1939,” 367-377. 

Figuur 9: Bovenaanzicht op het paviljoen van de 
Wereldtentoonstelling van 1939 in New York.  
 
Bron: “USSR,” laatst geraadpleegd op 8 augustus 2018,  
http://www.1939nyworldsfair.com/worlds_fair/wf_tour/zone-

1/ussr.htm 
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De georganiseerde architectuurwedstrijd was enkel open voor een aantal uitgenodigde architecten die 

in de stijl van het socialistisch realisme werkten. In augustus 1938 werd Iofan als winnaar verkozen. Hij 

mocht zijn ontwerp verder uitwerken met medewerking van Karo Alabjan (1897-1959). De architecten 

werkten hier in de intussen internationaal bekende art deco stijl, omdat deze voor hen de meest voor 

de hand liggende  architecturale vorm was om visuele propaganda weer te geven. De vleugels van het 

paviljoen hebben een gelijkaardige opbouw als het paviljoen van 1937. Op hetzelfde moment zal in de 

USSR vooral het (pseudo-)classicisme gepromoot en toegepast worden onder Stalin. De art deco die 

hier werd gebruikt lijkt dus eerder een exportproduct te zijn.73 

Met dit paviljoen werd ook getracht een minder agressief gezicht op te zetten naar de buitenwereld in 

vergelijking met het vorige werk van Iofan. Het hoofdgebouw bestond uit elf traveeën, elk versierd 

met een wapenschild van de USSR. Op de façades van de twee vleugels van het gebouw werden 

respectievelijk de bustes van Stalin en Lenin geportretteerd. Centraal stond een grote zuil met daarop 

het standbeeld van een arbeider die een vijfputige ster op een toorts omhoog stak.74  

De tentoonstelling focust net zoals voorgaande keren op de verwezenlijkingen van de USSR maar uit 

de voorstelling van 1937 leerde de USSR dat het publiek niet zo goed reageerde op de verspreide 

manier van tentoonstellen. De tentoonstelling hier zo daarentegen uit één grote ruimte bestaan met 

verschillende thematische hallen, aangeduid met grote slogans, waartussen het publiek vrij kon 

bewegen. Het gebruik van film moest de tentoonstelling toegankelijker maken en ook de filmzaal en 

het paviljoen over de expedities naar de Noordpool werden ingezet om de USSR uit te leggen. 

Daarnaast werden de verschillende industriële en wetenschappelijke verwezenlijkingen uitgevoerd 

getoond aan de hand van grafieken, cijfermateriaal en studenten die een woordje uitleg gaven.75 

Communisme werd hier meer getoond als een andere optie die naar hetzelfde doel leidde, namelijk 

de menselijke vooruitgang.76 Over de daadwerkelijke levensomstandigheden en het dagelijkse leven 

werd echter heel weinig getoond en de tentoonstelling zelf was niet een groot succes bij de bezoekers. 

De architectuur was ook eerder gericht op het overdonderden en het uitstralen van de macht en kracht 

van de USSR.77  

De overwinning in Wereldoorlog II gaf een krachtige impuls aan het socialistisch realisme  en de 

toepassing van classicistische principes. De wederopbouw in vernielde steden en verschillende 

nieuwbouwprojecten toonden een eenheid in creatieve ambities en hoop van de Sovjet-architecten in 

de stijl van het socialistisch realisme. De stijl die Stalin propageerde en de hele personencultus zou 

steeds meer imperialistische trekjes krijgen. De stijl van het socialistisch realisme  werd dan ook meer 

en meer de enige mogelijke stijl. Niet enkel het constructivisme maar de hele avant-garde werd schuin 

bekeken. Steeds meer continuïteit werd gezocht met de prerevolutionaire referentiekader en de 

                                                           
73 Swift, The Soviet World of Tomorrow at the New York World's Fair, 1939,” 368. 
74 Ibidem, 368. 
75 Swift, The Soviet World of Tomorrow at the New York World's Fair, 364-370. 
76 Udovički-Selb, L’Expositions de 1937 n’aura pas lieu, 44. 
77 Swift, The Soviet World of Tomorrow at the New York World's Fair, 370-372. 
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toepassing werd steeds strenger en culmineerde in een banaal traditionalisme zonder originaliteit of 

vernieuwing, de ene gevel nog monumentaler dan de andere.78 

Het socialistisch realisme was dus eerder een methode en geen stijl, het gebouw moest afhankelijk 

van de culturele en ideologische context opgetrokken worden en zo een zo groot mogelijk effect 

creëren. Originaliteit, esthetische uitwerking en innovatie vanuit de architect werd daarom zo 

gewaardeerd.79 Ook na oorlog bleef de stijl van architectuur dezelfde. Dit pseudo-classicisme was zo 

bijvoorbeeld ook te zien op de Exhibition of People’s Economic Achievenments (VDNKh)  in 1954 vol 

architecture parlante, sculptuur, stucco ornamenten, schilderingen, mozaïeken en narratieve scènes 

over het gelukkige leven in de Sovjet unie. Een symbolische stijl die in zijn eenheid voor de kracht van 

de USSR moest staan.80 

 

  

                                                           
78 Novikov, Felix, en Belogolovsky, Vladimir, Soviet Modernism 1955-1985, (Moskou: Tatlin, 2010), 8-15. 
79 Cooke, Beauty as a Route to 'the Radiant Future': Responses of Soviet Architecture, 143-144. 
80 Shidkovsky, Russisch architecture and the west, 373. 
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4.2. Chruščëvs architectuurrevolutie  

4.2.1. Regimewissel – Chruščëv, een nieuwe wind 

Na Wereldoorlog II had de Sovjet-Unie zich enorm uitgebreid met verschillende gebieden zoals 

bijvoorbeeld de Baltische Staten, Oekraïne, Moldavië en Belarus. De USSR was een supermacht 

geworden en had bewezen dat het socialisme-in-één-land sterk genoeg was om onder andere een 

wereldoorlog te overleven. Economisch gezien ging het minder goed: in het Westen van de USSR 

waren 31.000 bedrijven overkop gegaan door de tactiek van de verschroeide aarde, industriële 

productie was omgevormd in dienst van de oorlog en produceerde nog slechts 20% van wat het voor 

de oorlog deed. Daarnaast waren 25 miljoen mensen dakloos en was er voedselschaarste.81 

In 1946 startte Stalin het vierde vijf-jarenplan op, Chruščëv zorgde dat de kolchozen en zo de landbouw 

weer functioneerden. Cultureel en intellectueel was er nog steeds grote controle vanuit het regime.82 

De Russische theoretici hielden vast aan de ideologische isolatie. De stijl van het socialistisch realisme 

moest sterk genoeg blijven zodat er geen ruimte was voor Westerse invloeden.83 De 

architectuurtheorie op dat moment was dan ook eerder gedefinieerd als ‘dat wat niet gepast was’.84 

Wanneer Stalin stierf op 5 maart 1953 barstte de opvolgingsstrijd los waarna een collectieve 

heerschappij het nieuwe bestuursmodel zou worden. Niemand werd als unanieme opvolger 

aangeduid, dus beslisten de hoogste leden van de CPSU om gezamenlijk de USSR te regeren. Chruščëv 

werd de eerste secretaris van de CPSU (secretaris-generaal). In 1954 werd staatsveiligheid losgemaakt 

van het Ministerie van Binnenlandse zaken en ondergebracht in een apart Comité voor staatsveiligheid 

(Komitet gosoedarstvennoj bezopasnosti, KGB). Dit was officieel de bevoegdheid van de ministerraad 

maar werd in praktijk gecontroleerd door de partij. Door een hele reeks postjeswissels ten voordele 

van Chruščëv gaf hij binnen dit collectieve leiderschap duidelijk de toon aan.85  

Hoewel Chruščëv een doorslaggevende rol had in de architecturale veranderingen in de tweede helft 

van de 20ste eeuw win de USSR, behandelen de meesten monografieën of overzichtswerken deze 

bijdrage slechts stiefmoederlijk.86 Zijn interesse en talent in de bouwsector en planning was nochtans 

groot. Zo was hij in de jaren ’30 ook al betrokken bij de bouw van de eerste lijn van dertien 

metrostations in Moskou, die in 1935 in gebruik genomen werd. De werken aan deze metro waren in 

1931 gestart en Chruščëv bepaalde mee het uiterlijk van deze metrostations naar een relatief 

eenvoudige, kale stijl maar met een focus op het gebruiksgemak en snelheid van de metro. De strakke 

definiëring van het socialistisch realisme stond nog in zijn kinderschoenen waardoor in het ontwerp 

nog vrijheid mogelijk was.87  

                                                           
81 Detrez, Rusland – een geschiedenis, 379. 
82 Ibidem, 379-380. 
83 Dmitrij Chmel’nicij, Architektura Stalina. Psichologija i Stil’, (Moskou: Progress-tradicija, 2007), 347. 
84 Cooke, Beauty as a Route to 'the Radiant Future': Responses of Soviet Architecture, 140. 
85 Detrez, Rusland – een geschiedenis, 379. 
86 Catherine Cooke, Modernity and Realism, Architectural Relations in the Cold War, 172. 
87 Ibidem, 173. De stilistische opsmuk en totaalconcepten waarvoor de Moskovische metro bekend staat, volgden 
in de loop van de jaren ’30. 
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4.2.2. Eerste speech in 1954 

Tussen 30 november 1954 en 7 december 1954 vond in het Kremlin van Moskou het Uniecongres van 

Bouwers, Architecten en Arbeiders in de Bouw-, Bouwmaterialen- en Ontwerporganisaties plaats. Het 

doel van samenkomst was het herorganiseren van de bouwsector en de infrastructuur van de Sovjet-

Unie.88 Chruščëv had een hele reeks bezwaren tegen de huidige manier van bouwen, de 

kostenefficiëntie en de architecturale  stijl, die hij dan ook uitte in de afsluitingsspeech van het 

congres.89 Hij sprak zich uit tegen de opsmuk en overdonderende decoratieschema’s die 

veelvoorkomend waren in het pseudo-classicisme onder Stalin. Chruščëv vond dit vele kopiëren en 

overnemen van ontwerpen maar niets. Hij beschuldigde de architecten van egoïsme, ze bouwden deze 

gevels als monumenten voor henzelf. Architecten werden persoonlijk aangevallen en bij naam 

genoemd tijdens deze speech. Ook de Architectuuracademie (Akademija Architektury SSSR, 1934-

1956)  kreeg kritiek, zij bevorderden volgens Chruščëv deze architecturale uitspattingen.90  

Maar niet enkel de esthetica van de architectuur was een probleem, ook het financiële aspect werd 

naar voren geschoven. De grote woonblokken leken steeds meer en meer op musea en kerken, met 

extravagante gevels vol torentjes, decoratieve kroonlijsten en sculptuur. Daarnaast zijn deze ook 

veeleisender in onderhoud, waar de bewoners zelf verantwoordelijk voor waren. Voor Chruščëv zijn 

deze gevels dus slechts oppervlakkige schijn en droegen ze niet bij tot het wooncomfort van de 

bewoners. Los daarvan was er algemeen een grote woningnood in heel de Sovjet-Unie.91  

Het optrekken van de levensstandaard en het voorzien van een dak boven ieders hoofd werd 

prioritair.92 Chruščëv sprak over rationele en technologische verbeteringen in het bouwproces, die 

mogelijk waren door standaardisatie en prefabmateriaal in de architectuur te introduceren. Dit zou 

niet alleen de ontwerpen origineler en kwaliteitsvoller maken maar ook het bouwproces veel 

kostenefficiënter maken. Chruščëv wou zou een einde brengen aan geldverspilling en excessen zoals 

extravagante en decadente gevels, geld dat hij op andere manieren naar het volk wou laten 

terugvloeien.93 Architectuur was hiermee de eerste van de kunsten die zichzelf bevrijde van het 

Stalinistische, eclectische pseudo-classicisme.94 

                                                           
88 S. E. Reid, en David Crowley, Style and Socialism: Modernity and Material Culture In Post-War Eastern Europe, 
88. 
89 Volledige tekst na te lezen op Thomas P. Whithney ed. Krushev Speaks. Selected speeches, articles and press 
conferences (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1963), 153-193, ‘on wide-scale introduction of 
industrails methods, improving the quality and redocuing the cost of construction.’ Dit deel werd ook vertaald 
als ‘Remove shortcomings in design, improve work of architects’ als deel van een selectie van sleutelteksten over 
naoorlogse architectuur, verzameld door Joan Ockman in Architecutre Culture 1943-1968’, 184-188.  
90 Novikov, Soviet Modernism 1955-1985, (Moskou: Tatlin, 2010), 8-15; Chruščëv deelde ooit de quote van 
Napoleon ‘Women and architects are able to drive to bankruptcy any country’.  
91 R. W. Davies, "The Building Reforms and Architecture," Soviet Studies 7, no. 4 (1956): 418-428. 
http://www.jstor.org/stable/148708. 
92 S. E. Reid,Style and Socialism, 82. 
93 Zie voetnoot 93. 
94 Gerchuk, Iurri. “The aesthetics of everyday life in the Khrushchev Thaw in the USSR (1954-1964).” In Style and 

Socialism: Modernity and Material Culture In Post-War Eastern Europe, onder redactie van Susan Emily Reid en 

David Crowley. Oxford: Berg, 2000. 
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4.2.3. Het vervolg in 1955, het architectencongres 

Op 4 november 1955 werd deze speech in wetten gegoten en naar aanleiding hiervan werd het tweede 

Uniecongres van Sovjetarchitecten georganiseerd.95 Hier ondertekende Chruščëv de nieuwe wetten 

en werd de strijd tegen formalisme en verspilling in architectuur officieel ingezet. Het formalisme werd 

neergezet als de vijand van de goede architectuur. Het inspiratieloos nabootsen van eerdere stijlen of 

decoratieschema’s of werken met vaste esthetische formules/schema’s moest tot het verleden 

behoren.96  

Deze wending werd niet gezien als een breuk met het voormalige socialistisch realisme, eerder als een 

update en moderne herwerking van hetzelfde ideaal. Met nieuwe criteria werden ook nieuwe 

inspiratiebronnen mogelijk. Zo mochten architecten weer de eigen Russische traditie van het 

constructivisme bestuderen.97 Daarnaast werd nogmaals de nadruk gelegd op standaardisatie en 

industrialisatie van het bouwproces.  

Om zijn visie en de nieuwe principes nog duidelijker te maken, werd een lijst gepubliceerd met allerlei 

gebouwen en architecturale verwezenlijkingen die niet meer getolereerd zouden worden. Op de lijst 

werd ook de naam van de architect en diens adres opgenomen. De lijst betrof heel de USSR en 

verschillende bekende architecten kregen kritiek. Deze lijst werd als zeer pijnlijk voor de betrokken 

architecten ontvangen en verbaasde de architectuurwereld, zo een directe aanval werd niet verwacht. 

Architecten zoals Aleksej Nikolaevič Duškin (1904-1977) en Leonid Michajlovič Polyakov (1906-1965), 

die nu gevierd zijn omwille van hun creativiteit en originele ontwerp, kregen het meeste kritiek. 

Polyakov verloor zelf de Stalinprijs die hij ontving voor het Hotel Leningradskaja (1949-1954).98 

Chruščëvs’ eindstatement sprak klare taal:  

‘The Sovjet architecture must feature simplicity, coherence of forms and economy of solutions. 

Appealing character of buildings and edifices must be created not by dreamed up, expensive decorative 

ornamentation, but be based on the organic connection between architectural forms and the buildings’ 

functions, good proportions; sensible choice of materials, structure and details, and high quality of 

craftsmanship.’99 

Voor velen kwamen deze beslissingen onverwacht, zeker voor de bekritiseerde architecten. Zij volgden 

immers jarenlang enkel de beslissingen van de CPSU op, waar Chruščëv altijd onderdeel van was en 

zelf actief aan meehielp (zie hoofdstuk 4.2.1.). Wanneer datzelfde regime dan opeens de beslissingen 

                                                           
95 Het eerste Uniecongres van Sovjetarchitecten vond plaats in 1937. Eén van de grote beslissingen op dat 
congress was de verkettering van het modernisme en constructivisme. Stalin bepaalde hier de richting van de 
architectuur, het socialistisch realisme werd vanboven uit opgelegd aan de architecten. 
96 Arthur Voyce. "Soviet Art and Architecture: Recent Developments," The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science 303 (1956): 104-15, http://www.jstor.org/stable/1032295. 
97 Gerchuk, “The aesthetics of everyday life in the Khrushchev Thaw in the USSR (1954-1964), 83. 
98 Mede-architect bij dit project was Boreckij, zie later. 
99 Novikov, Soviet Modernism, 8-9. 
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van hun voorgangers bekritiseerde en lasterde, waren vele architecten verward over wat deze 

politieke partij en ideologie nu precies inhielden en van hun als architect verwachtte.100  

4.2.4. Het einde van de Stalincultus (1956) 

Chruščëv was nog lang niet klaar met het hervormen van de USSR en diens ideologie. Op 25 februari 

1956, de slotdag van het 20ste congres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU)101, 

maakte hij komaf met de hele personencultus van Stalin.102 Hierin beschreef Chruščëv Stalin als een 

egocentrische, achterdochtige en wrede tiran, verantwoordelijk voor de dood van verschillende 

onschuldige mensen. 103 Hij deed de terreur van Stalin echter maar deels uit de doeken, en focuste op 

de periode vanaf de tweede helft vanaf de jaren ’30. De eerdere terreur tegen klassenvijanden, 

oppositie, intelligentsia en boeren kon op Chruščëvs’ goedkeuring rekenen. Wanneer Stalin echter 

vooraanstaande leiders in de partij, de regering en de gewone Sovjetmensen zal viseren, dan zijn er 

volgens Chruščëv fouten begaan. Chruščëv zal beslissingen van Stalin ongedaan maken en legerleiders 

en partijfunctionarissen die tussen 1937 en 1938 terechtgesteld waren rehabiliteren. Verschillende 

wetten van Stalin worden ongedaan gemaakt en zijn persoonlijke stempel op kunst en architectuur 

werd door Chruščëv teniet gedaan. 104  

Chruščëv legde de nadruk op echte mensen en op het welzijn van de inwoners van de USSR. De 

woningbouw zou een substantieel onderdeel hiervan worden. Dit stond al jaren op de agenda van de 

CPSU maar zou steeds uitgesteld worden. Pas onder Chruščëv werd dit prioriteit.105 Daarnaast 

beloofde hij in deze speech ook al een grotere vrijheid in de kunsten, literatuur, economie en de 

landbouworganisatie. 106 Voor inwoners van de USSR zorgde dit voor opluchting en hoop op betere 

tijden.107  

  

                                                           
100 Novikov, Soviet Modernism,  9. 
101 De Communistische Partij onderging een aantal naamsveranderingen in de loop van de geschiedenis van de 
USSR. CPSU was de officiële naam tussen 1952 en 1991. 
102 Moskova 13 
103 Het congres begon op de 14 februari 1956. Christine Varga-Harris, “Homemaking and the aesthetic and moral 
perimeters of the Sovjet home during the Khrushchev era,” Journal of Social History, Vol. 41, No. 3 (2008), 561-
589, http://www.jstor.org/stable/25096523. 
104 Bezemer, Een geschiedenis van Rusland, 253-254. 
105 Varga-Haaris, Homemaking, 561. 
106 Reid, Style and socialism, 81. Later bleek deze vrijheid maar relatief te zijn. 
107 Bezemer, Een geschiedenis van Rusland, 253-254. 
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4.3. Sovjet-modernisme en de impact ervan  

De architectuurstijl die ontstond door al deze veranderingen, nieuwe bouwprocédés, invloeden en 

onderwijs, werd nu het Sovjet-modernisme genoemd.108 Het Sovjet-modernisme kenmerkt zich door 

experimenten in ruimtelijkheid, constructie en het zoeken naar configuraties voor grotere groepen van 

mensen. Dit ligt in lijn met de sociale taken van architectuur. De taken die hetzelfde zijn als die van het 

socialistisch realisme: architectuur ten dienste van het collectief met een sociaal verhaal, maar nu met 

nieuwe regels en vormgeving.109  

 

Het socialistisch realisme kreeg dus een nieuwe wending, maar bleef nog steeds de nationale 

kunstvorm die inherent socialistisch was. Nationaal was ze omdat ze door de overheid van bovenaf 

opgelegd werd, een bepalend kader die voor de hele USSR gelde. Daarnaast werd aangespoord om 

lokale/landseigen kenmerken of decoratieve ideeën te implementeren en naar de eigen tradities te 

kijken als inspiratiebron. Socialistisch is ze enerzijds omdat ze verwijst naar dat bepalende regime dat 

zichzelf socialistisch noemt, anderzijds omdat ze het welzijn van het volk voorop zetten.110 

 

Deze nieuwe visie op architectuur, stijl en productie had niet alleen een grote impact op de 

bouwsector, maar ook op de architecten zelf. Niet enkel zij die op de lijst van Chruščëv in 1955 

terechtkwamen, maar iedere architect werd geacht vanaf dat moment in de nieuwe stijl te ontwerpen. 

De bestaande architecten moesten hun gewoontes en persoonlijke stijl omslaan en moesten op zoek 

naar nieuwe referentiekaders en inspiratiebronnen. Om deze nieuwe principes verder uit te bouwen 

en onderzoek mogelijk te maken moest daarnaast ook het onderwijs drastisch veranderen.111 

4.3.1. Architectuurpraktijk 

Belangrijk is dat de focus van de architectuur zich verlegde. De stadsontwikkeling en huisvesting 

werden de stokpaardjes van het nieuwe regime.112 Waar vroeger architectuur als ensemble met 

artistiek concept ontwerpen werden, gaan architecten nu hele micro-regio’s ontwerpen volgens een 

functioneel principe. In plaats van eerdere strakke, symmetrische plannen eigen aan het classicisme, 

gaat de voorkeur naar een complexere en vrijere inplanting van gebouwen die sociale ruimtes tussen 

de gebouwen activeert.113 Waar bij vorige stijlwisseling, van avant-garde naar neoclassicisme 

bijvoorbeeld, was het de stijl die veranderde maar de bouwtechnieken en schaal van de gebouwen 

                                                           
108 De naam zelf is moeilijk vast te pinnen. Sommige suggereren Brutalisme of Building Functionalism, maar deze 
dekken de lading niet en hielden geen rekening met de conceptuele, bouwtechnische en sculpturale kwaliteiten 
van deze stijl. Deze kwaliteiten worden pas sinds kort erkend en onderzocht. Een betere term wordt misschien 
nog in verder onderzoek gevonden. 
109 Reid, Style and socialism, 86-87. 
110 Novikov, Soviet Modernism, 5. 
111 Bronovičkaja, Anna en Malinin Nikolaj. Moskva: Architektura Sovetskogo Modernizma 1955-1991. Spravočnik 

– Putevoditel’. (Moskou: Garaž, 2016), 3-14. 
112 Reid, Style and socialism, 89. 
113 Reid, Style and socialism, 86-87. Om dit collectieve idee helemaal door te trekken werden afrasteringen en 
hekken tussen verschillende appartementsblokken afgebroken.  
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bleef nagenoeg dezelfde. Hier echter niet: de schaal van de gebouwen en snelheid en intensiteit van 

de bouwprogramma’s was ongezien voor deze periode.114 

 

In zijn speech haalde Chruščëv al aan dat de huisvestingsproblematiek één van zijn grootste 

bezorgdheden was. Hij nam deze zorg serieus en zal voor een ongeziene bouwactiviteit in de USSR 

zorgen. Hiermee loste hij de woningnood op, zwengelde hij de economie aan én won hij enorm veel 

aan populariteit. De projecten zijn vanwege de standaardisatie en de industriële productiemethodes 

op bouwtechnisch vlak zeer gelijkaardig en hebben een monotoon uiterlijk. Vooral dat laatste zorgde 

voor kritiek, vooral door de bewoners. Deze projecten waren echter toonaangevend op vlak van 

stadsontwikkeling en ruimtelijke plannen, hele nieuwe districten werden gecreëerd met deze 

massahuisvestingsblokken. Dit unieke project vervulde wel zijn sociale rol en voorzag een 

privéappartement voor miljoenen gezinnen.115 De campagne werd in juli 1957 gelanceerd en zal tussen 

1956 en 1970 34 miljoen wooneenheden opleveren die onderdak boden aan 126 miljoen mensen, 

meer dan de helft van de toenmalige bevolking.116 60% van de bestaande gebouwen in Moskou werden 

gebouwd in deze periode.117  

 

Deze wooneenheden hadden ook een ideologisch doel, namelijk mensen zo veel mogelijk met elkaar 

in contact brengen en de betekenis en belang van privacy en intimiteit weg te nemen. Eigen ruimtes 

werden als minder belangrijk aanzien en ingeruild voor grote, rijkelijk ingerichte collectieve ruimtes 

die eigendom van iedereen en niemand waren.118 Om het monotone uiterlijk van de gevel en de kleine, 

onpersoonlijke ruimtes te doorbreken, gingen bewoners aandacht besteden aan de inrichting van hun 

flat. Het decoreren volgens eigen stijl en smaak werd een nieuwe markt, die meeging met de blik op 

het Westen.119 

 

Een andere shift betrof het ontwerpproces zelf. De architecten verloren veel van hun 

verantwoordelijkheden en vrijheid vanwege deze nieuwe bepalingen. Speciale comités werden 

opgericht om de architectuurstudio’s regelmatig te bezoeken en te controleren. Daarnaast werden alle 

ontwerpen onderworpen aan esthetische censuur. Representatieve en overdadig gedecoreerde gevels 

                                                           
114 Shidkovsky, Russian architecture and the west, 376.  
115 Meuser, Philipp, en Dimitriy Zadorin, Towards a Typology of Soviet Mass Housing: Prefabrication in the USSR 

1955 – 1991. (Berlijn: Dom Publishers, 2015), 7. 
116 Varga-Harris, Homemaking,  561. De nadruk op de sociale insteek van architectuur. Bij het ontwerpen werden 
de sociale en gemeenschappelijke ruimtes belangrijker dan de privé-ruimtes. Binnenkoeren en sociale 
leefruimtes namen meer oppervlakte in, in vergelijking met de privé-ruimtes in het gebouw, en ook het interieur 
en de decoratie gaven extra dimensie aan het leven in deze wooneenheden. 
117 Katharina Ritter, Soviet Modernism 1955-1991: Unknown History, (Zurich: Park Books, 2012), 8. Deze 

gebouwen waren meestal vijf verdiepingen hoog en hadden een simpele rechthoekig grondplan. Ze hadden geen 

echte voorgevel of ‘gezicht’, wel een monotoon grid van gelijkaardige ramen, creatief plaatsen van elementen 

zoals ramen en balkons. De opdrachtgevers van deze huisvesting, en ook openbare gebouwen zoals bibliotheken 

of trouw-paleizen, waren ofwel de staat zelf ofwel grote gemeenschappen. Vrije markt en private investeerders 

werden niet toegelaten omdat de prijzen betaalbaar en controleerbaar te houden. 
118 Reid, Style and socialism, 88-89. 
119 Shidkovsky, Russian architecture and the West, 376. 
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met schilderijen, sculptuur en beeldhouwkunst waren niet meer aan de orde. Ambachtelijke en de 

toegepaste kunsten mochten wel aangewend worden in de decoratieve afwerking en verplichtten de 

architecten om anders na te denken over de architectuur. De censor paste de ontwerpen aan met 

minder kroonlijsten, rechthoekige pilasters in plaats van ronde zuilen, stucco in plaats van graniet en 

eenvoudige kapitelen zonder versiering.120 Monumentale versieringen, ornamentele structuren, 

imposante torens waren te emblematisch voor het Stalinistische socialistisch realisme. Functionaliteit 

was het nieuwe uitgangspunt Voor de architecten was persoonlijke creativiteit en vrijheid niet meer 

mogelijk, architectuur werd anoniem en onpersoonlijk.121  

Architectuur zal dus meer een toepassing van ambacht, kunde en technologische principes worden, 

niet meer een kunstige of expressieve uitdrukking. Architectuur werd zo weggerukt uit de sfeer van de 

kunsten.122 Kunst en buitensporigheid waren synoniemen geworden.123 Vele getalenteerde kunstenaar 

zullen zich op deze decoratieve en toegepaste kunsten storten: enerzijds omdat er veel commissies 

voor dit soort ontwerpen aanwezig waren, anderzijds omdat de censuur minder zwaar was in 

vergelijking met de schilder- of beeldhouwkunst. Om deze moderne en rationele esthetiek verder te 

ondersteunen, werden er folders en handleidingen gepubliceerd met tips over de optimale inrichting 

van een Sovjet-flat, over hoe de smaakloosheid van de petit-bourgeoisie te vermijden en welk 

meubilair en behangpapier te verkiezen.124 Deze nieuwe esthetiek werd verder ook via het medium 

van de tentoonstelling verspreid. Zo was er ook in het paviljoen van de USSR op Expo ’58 twee 

voorbeeldflats te zien (afb. 73). 

Kernwoorden waren kostenefficiëntie, vereenvoudigen en rationaliseren. De grootste 

verantwoordelijkheid kwam bij de bouwers en aannemers te liggen, die het bouwproces zo efficiënt 

en economisch voordelig mogelijk moesten maken. 125 Grote standaardprojecten werden als ideaal 

geacht: ze werden ontworpen met een functioneel uitgangspunt, goedkoop gebouwd dankzij de 

standaardisatie en hierdoor beschikbaar voor het hele volk. Deze type-ontwerpen zullen vanaf de jaren 

’60 de nieuwe norm worden:  90% van alle ontwerpen zijn type-ontwerpen. Om dit mogelijk te maken 

was er echter eerst een grote inhaalbeweging nodig op vlak van industrialisatie en technologie. 

Daarvoor werd naar het Westen gekeken. 126 

  

                                                           
120 Bronovičkaja, Moskva: Architektura Sovetskogo Modernizma 1955-1991. Spravočnik – Putevoditel’, 10. 
121 Ibidem, 13. 
122 Reid, Style and socialism, 89. 
123 Bronovičkaja, Moskva, 17. 
124 Reid, Style and socialism, 89-90. Deze producten werden vooral op tentoonstellingen aan het publiek getoond. 
De industrie kon deze propaganda machine niet volgen, de producten kwamen dan ook vaak uit andere landen 
om het volk in hun interieur te voorzien, voornamelijk uit Oost-Europa. 
125 Bronovičkaja, Moskva, 10. Dit uitte zich ook in de namen van architectuurtijdschriften, waar woorden zoals 

‘constructie’ of ‘bouwen’ in de nieuwe tijdschrifttitels verwerkt werden. De aannemers en het bouwbedrijf 
werden de belangrijkste spelen in de architectuurwereld. 
126 Ritter, Unknow history, 6. 
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De stijl is dus wel zoals voorgaande 

stijlen een die van bovenuit 

opgelegd werd en een utopisch, 

voorspoedig beeld van de Sovjet-

Unie wou geven. Hoewel de eerste 

focus de huisvesting was, was door 

de democratie en vrije sfeer het 

ook mogelijk om individuele 

projecten met een sociale insteek 

te bouwen en het ontwerp aan 

architecten uit te besteden. Zo was 

creatieve ontwikkeling wel 

mogelijk, zoals het Moskovische 

Paleis van de Pioniers (Moskovskij 

Dvorec Pionirov, 1958-1962).127  

4.3.2. Inspiratie en invloed westen / De deur op een kier zetten   

Met het stellen van nieuwe eisen en argumenten voor architectuur en het verketteren van het vorige 

regime werd zowel in praktijk als in theorie een tabula rasa gecreëerd. De eisen werden op papier 

gezet maar hoe deze ingevuld werden, was niet in steen gebeiteld. Verschillende invloeden kregen dus 

de mogelijkheid mee opgenomen te worden in het nieuwe officiële verhaal.128  

Ten eerste moest een inhaalbeweging plaatsvinden op vlak van materialenkennis, technologie en 

constructietechnieken. Vanuit het regime werd het licht op groen gezet om Westerse ideeën en 

technologieën te bestuderen en over te nemen in bepaalde door hen goedgekeurde gebieden, zoals 

industrie. De architecten gingen hierin mee en wouden de nieuwste ideeën en beelden gebruiken, 

waarvoor ze inspiratie uit de eigen traditie en uit het Westen haalden. Dit kon zowel door 

internationale voorbeelden te bestuderen, te reizen of door internationale experts naar USSR uit te 

nodigen.129 Ook verschillende theoretische teksten werden vertaald en beschikbaar gesteld.130 De 

grote namen en hun architectuur zoals Le Corbusier, Frank Lloyd Wright (1867-1959), Walter Gropius 

(1883-1969) en Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) waren gekend en werden gerespecteerd. Ook 

contemporaine architecturen zoals Oscar Niemeyer (1907-2012) werden geïntroduceerd, in dit geval 

                                                           
127 Shidkovsky, Russian architecture and the west, 377. 
128 Reid, Style and socialism, 86. 
129 Bronovičkaja, Moskva, 8. 
130 Een van de eerste teksten was Construite Corretamente (1955 Milaan)  van Pier Luigi Nervi die al in 1956 als 
Engelstalig artikel Structures beschikbaar was, later ook als Russische versie Stroit’pravil’no. Deze publicatie 
toonde de visuele, tektonische elegantie en plastische expresse van monolithische constructies in ijzer en beton, 
zonder decoratie. Een grote inspiratiebron om zonder decoratie te bouwen. Reid, Style and socialism, 84. 
De architectuurbibliotheken zorgden ook voor een grote bron aan informatie maar werd gecontroleerd door de 
KGB. Ritter, Unknow history, 7. 

Figuur 10: Deel van het Paleis van de Pioniers in Moskou. 

Bron: Laatst geraadpleegd op 8 augustus 2018,  

http://gagarin.mos.ru/presscenter/news/detail/3542173.html 
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door de publicatie van een monografie in 1963.131 Gebouwen uit de startperiode van het Sovjet-

modernisme vertonen dan ook nog veel gelijkenissen, met deze internationale voorbeelden.132  

Hoe hoger de hiërarchische positie van de architect was, hoe meer toegang hij had tot internationale 

bronnen en reismogelijkheden. Bij grootschalige, invloedrijke opdrachten voor ministeries, 

ambassades, universiteiten of grote fabrieksgebouwen werden er zakenreizen en uitwisselingen 

gepland om de buitenlandse architectuur te bestuderen. Zo leerden de Sovjetarchitecten nieuwe 

technieken en vormen om de limieten van hun eigen architectuurtraditie, het tekort aan fondsen, de 

kwaliteit van het materiaal en het tekort aan gekwalificeerde werkmannen te omzeilen.133 Aleksandr 

Vladimirovič Vlasov (1900-1962), hoofdarchitect van Moskou, ging op uitwisseling naar de Verenigde 

Staten van Amerika om de grote voorbeelden te bestuderen. Zijn opvolger Iosif Ignat’evič Lovejko 

(1906-1996) ging dan weer op uitwisseling naar Italië. Beiden hielden nadien lezingen in het 

Moskovische Centrale Huis der Architecten (Central’nij Dom Architektora, CDA), die op een grote 

opkomst konden rekenen.134 Dit delen van de opgedane kennis was een relatief nieuw verschijnsel. 

Chruščëvs wees in zijn eerdere speeches de vinger naar architecten die op reis gingen uit zelfbelang en 

nadien niet hun kennis met collega’s deelden.135 Daarnaast was het ook mogelijk om de internationale 

architectuur in eigen land te bestuderen, bijvoorbeeld door de opening van het Sokol’nikipark in 

Moskou waar de Amerikaanse Nationale Tentoonstelling (Amerikanskaja Nacional’naja Bystavka, 959) 

plaatsvond. 136 Hoewel contact en uitwisseling mogelijk was, bleef dit zeer beperkt en gecontroleerd. 

Van een echte dialoog of nauwe samenwerking is geen sprake, eerder van gelijktijdige ontwikkelingen 

of parallelle bewegingen.137 

Het Internationale Modernisme werd zo ontdekt en daarmee werd ook de eigen avant-garde, het 

constructivisme, geherwaardeerd. De architecten uit de dooi voelden een directe band met deze 

architecten van het constructivisme en dit weerspiegelde zich in hun architectuurontwerpen.138 

Chruščëv zette de deur naar deze rehabilitatie al open in zijn speeches van 1954 en 1955, maar door 

het herkennen van gelijkenissen tussen deze grote voorbeelden van het Internationaal Modernisme 

en hun eigen traditie, werd de architectuur van de jaren ’20 en ’30 een grote inspiratiebron. 139 Dit 

veranderde ook de houding tegenover het eigen erfgoed. Waar begin jaren ’50 nog plannen waren om 

voor het verouderede, constructivistische erfgoed nog nieuwe gevels voor te plaatsen, werd eind jaren 

’50 beslist ze te renoveren met oog op het oorspronkelijke ontwerp. Een deel van dit erfgoed werd zo 

                                                           
131 Reid, Style and socialism, 84. 
132 Bronovičkaja, Moskva, 8. 
133 Ibidem, 14. 
134 Sovetskii archtitecturi 10, deze locatie wordt nog steeds gebruikt door de architectenvereniging CMA voor 

het houden van culturele en educatieve activiteiten. http://moscowarch.ru/o-nas 
135 Modernity and realism 179 
136 Voor meer informatie: Richard Anderson, “USA/USSR: Architecture and War,” Grey Room, no. 34, 2009, 80-
103. Op deze tentoonstelling stond onder andere een typisch Amerikaans huis. Het was de eerste keer dat de 
Amerikanen op de bodem van de USSR iets konden, na jarenlange negatieve publiciteit. 
137 Cooke, Modernity and Realism, 175.  
138 Bronovičkaja, Moskva, 9. 
139 Reid, Style and socialism, 84. 
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in ere hersteld.140 De isolatie van architecten onder Stalin was dus voorgoed verleden tijd. De 

internationale architectuurwereld werd voor architecten toegankelijk dankzij uitwisselingen, 

publicaties en lezingen. Mogelijk waren de architecten van de USSR zelfs meer geïnformeerd over 

andere culturen dan het westen op dat moment was.141 

4.3.3. Hervorming onderwijs 

Deze praktische ideeën van Chruščëv kregen veel bijval, zowel in de professionele wereld als in de 

academische wereld ontstond discussie en verandering. In de architectuuracademie heersten 

spanningen omdat enkele invloedrijke architecten en professoren persoonlijk werden aangevallen in 

Chruščëvs speech. Deze professoren kantten zich tegen de veranderingen in stijl en het statuut van de 

architect.142 De Architectuuracademie kwam al eerder onder vuur te liggen en Chruščëvs hekelde op 

meerdere momenten de onmogelijkheid van deze Academie om de nieuwe generatie architecten de 

nodige theorie aan te leren die ze nodig zouden hebben in de toekomst. Hij dreigde zelf de Academie 

af te schaffen.143 

Bij de jongere generatie waren enkele progressieve architecten die Chruščëvs ideeën wouden 

aankaarten maar zij werden de mond gesnoerd door het bestuur. Voorzitter Arkadij Grigor’evič 

Mordvinov (1896-1964) bleef ervan overtuigd dat architectuur een kunstvorm en artistieke expressie 

was en bleef het ontwerpen van extravagante en decoratieve gevels aanmoedigen. Georgij 

Aleksandrovič Gradov (1911-1985) klaagde het gebrek van debat in de Academie over deze nieuwe 

principes aan en met de hulp van het Centrale Comité startte hij ook het debat in de Academie. Gradov 

hekelde de visie van zijn collega’s en verkondigde dat hij als basis van de architectuur niet de esthetica 

maar het materiaal-technische aspect hoger inschatte. Hij stelde voor een Academie van Bouwkunde 

en Architectuur van de USSR (Akademija Stroitel’stva i Architektury SSSR, 1956-1964) op te richten, 

waarin het architectuuronderwijs zich verzoende met de moderne technologieën om zo efficiënter de 

noden van de bevolking kon vervullen. Deze academie werd ook daadwerkelijk gesticht in 1955-1956, 

met een nadruk op technologie en bouwtechnische problemen in plaats van op de artistieke uitvoering 

van gebouwen. Deze onderwijshervorming hielp de nieuwe principes nog verder te verspreiden.144  

Aangezien architectuur de status van kunst verloor, verdween architectuur ook van de culturele radar 

(en bijhorende censuur) van het Sovjetregime. Niet enkel in de professionele wereld maar ook in het 

opleidingsproces konden studenten min of meer vrij architecturale principes en inspiratie van de 

internationale wereld opdoen. Zo mochten studenten voorbeelden uit internationale 

                                                           
140 Het feit dat deze gevels slecht verouderden was, naast esthetische argumenten, ook een kritiek die onder 
Stalin op het constructivisme geuit werd.  
141 Ritter, Unknown history, 7. 
142 Reid, Style and socialism, 83. 
143 Cooke, Modernity and realism, 178. 
144 Reid, Style and socialism, 83. Deze nieuwe onderwijsinstelling verving de Academie van Architectuur van de 

USSR (1934—1956). 
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architectuurmagazines overtekenen en werden tentoonstellingen opgedragen aan andere landen 

zoals VS, Frankrijk, Italië en Finland.145 

In tegenstelling tot de oudere generaties van architecten die jarenlang volgens de regels van de 

pseudo-classicistische architectuur werkten, kon de jongere generatie zich veel sneller aanpassen aan 

deze nieuwe regels. Architecten die hun opleiding in een vorig regime genoten, uitten zich kritisch over 

de mechanische manier van ontwerpen en het gebrek aan ruimte voor persoonlijke inbreng of 

integratie van de beeldende kunsten. Ook voor bepaalde typologieën schoten de opgelegde regels 

volgens hen tekort. De standaardisatie bracht kansen maar ook beperkingen met zich mee. Bij het 

ontwerpen van unieke programma’s volstonden de prefabmaterialen en typevoorbeelden niet. 

Daarnaast was de censuur volgens hen te streng, zelfs duurdere afwerkingen in materialen zoals 

natuursteen of harde houtsoorten werden niet langer toegelaten. Door de grote bouwactiviteit 

kwamen er ook restricties op het gebruik van metaal en aluminium omdat er tekorten dreigden. Maar 

om te overleven en commissies te krijgen moesten architecten zich wel aanpassen. Het is dan ook 

verassend hoe snel architecten zich plooiden naar deze nieuwe regelingen en hoe ze zeer snel 

stilistische vooruitgang boekten door het selectieve gebruik van het voorbije erfgoed van de avant-

garde en het herwerken van ‘westerse’ principes.146 

  

                                                           
145 Bronovičkaja, Moskva, 14. 
146 Reid, Style and socialism, 84. 
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4.4. Stand van zaken 

Op enkele jaren veranderde Chruščëv de hele architectuurpraktijk. De schaal en doortastendheid 

waarmee dit gebeurde was ongezien en had een enorme impact in de bouwsector, het 

architectuuronderwijs, de loopbaan van vele architecten en het uitzicht van de architectuur. Het 

socialistische realisme dat als officiële kunststijl werd ingevoerd, kreeg in de architectuur een 

herdefiniëring. Decoratieve gevels met beeldende kunsten opgesmukt  werden ingeruild voor strakke, 

geometrische gevels waar de decoratie bestond uit ritmisch geplaatst balkons of raampartijen, 

materiaalpolychromie, speelse baksteenpatronen of toegepaste kunsten.  

Om de achterstand in bouwtechnische kennis en technologie in te halen, werd naar het Westen 

gekeken. Met deze technieken werden grote overspanningen, glazen gevels en bouwen op grote 

schaal en snelheid mogelijk. Kostenefficiëntie werd daarnaast ook nauwlettend in het oog gehouden. 

Om dit te verzekeren werd de bouwheer de belangrijkste persoon in het hele bouwproces, belangrijker 

dan de architect. Architectuur werd als het ware uit de sfeer van de kunsten gehaald, ontwerpen werd 

een mechanisch proces te meten en waarderen in nummers en cijfers, niet meer in esthetische 

kwaliteit. 

Een laatste element is daarbij ook de architect zelf. De jonge generatie ging vrij vlot mee in dit verhaal 

van technologie en vooruitgang maar architecten die al langere tijd actief waren, werden eveneens 

verwacht al hun eerdere principes, ideeën, stijl en ontwerpgewoontes overboord te gooien.  
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5. Een paviljoen voor de USSR 

Expo ‘58 liep van 17 april tot 19 oktober en was de eerste die weer georganiseerd werd sinds 

Wereldoorlog II. Lucien Cooremans (1899-1985), toenmalig burgemeester van Brussel en tevens 

voorzitter van het uitvoerende comité van de wereldtentoonstelling, benadrukte dat deze 

wereldtentoonstelling zowel bedoeld was als een omvattende stand van zaken als de voorbode van 

een veelbelovende toekomst met creatieve ontwikkelingen.147 De wereldtentoonstelling Expo ’58 

werd ingedeeld in vier verschillende sectoren, namelijk de Belgische Sectie, de Internationale Sectie, 

het attractiepark en de Congolese Sectie (afb. 1) Op deze wereldtentoonstelling waren 127 paviljoenen 

aanwezig, waarvan 34 georganiseerd werden vanuit België en zijn kolonie, en 39 in de Internationale 

Sectie stonden. In totaal lokte dit wereldevenement 41,5 miljoen bezoekers en zelfs 80% van Belgische 

volk bracht een bezoek. Publiekstrekker op de wereldtentoonstelling was zeker en vast de 

Internationale Sectie. Daarin waren de trekpleisters het paviljoen van de USA en USSR, respectievelijk 

92,6 en 92,4 procent van de bezoekers van de wereldtentoonstelling bezochten deze paviljoenen.148  

 

De inhoudelijke focus van Expo ’58 lag op de vreedzame samenwerking tussen de verschillende 

internationale deelnemers. Dit optimistische doel uitte zich bijvoorbeeld in het Atomium, het 

gigantische gebouw centraal op de Expo dat met zijn negen bollen de kristalstructuur van ijzer weergaf 

en zo het symbool van moderniteit en technologische vooruitgang werd. De internationale 

samenwerking werd ook gestimuleerd met grotere samenwerkingsverbanden voor de organisatie 

bijvoorbeeld van het Paviljoen van Wetenschappen of het Paviljoen van Kunsten. Het paviljoen van 

Wereldsamenwerking was daarbij ook cruciaal, deze lag centraal tussen de paviljoenen van de 

grondleggers van de Benelux, de Raad van Europa en de Europese Gemeenschap voor Kolen en 

Staal.149 Dit moest mee de pacifistische boodschap uitdragen en de diplomatieke banden na het 

Verdrag van Rome van 1957 aanscherpen. De Expo werd de belichaming van de hoop en de beloften 

van het moment, een pleidooi voor vrede en het creëren of bewaren voor een balans te vinden in een 

humane wereld.150 Met deze balans in het achterhoofd trachtten de organisatoren om de geopolitiek 

van het moment weer te geven.151 

 

Het organisatorische team werd geleid door Commissaris-generaal Georges baron Moens de Fernig 

(1899-1978). Hij had een band met zowel de koninklijke familie, het Ministerie van Economische 

aangelegenheden en ervaring en contacten in de buitenlandse diplomatie. Hij werd in dit bestuur 

bijgestaan door onafhankelijke adviseurs en speciale comités die zich met specifieke thematieken 

bezighielden. Voor architecturale en technische aangelegenheden kreeg hij advies van Architect-en-

chef Paul Bonduelle (1877-1955) en na diens overleiden door Marcel Van Goethem (1900-1960). Deze 

ontwierp de algemene lay-out van de expo, keurde alle bouwwerken goed en was tussenpersoon voor 

                                                           
147 Devos, Voor een humaner wereld, 7. 
148 Devos, Rika, Modern At Expo 58: Discussions On Post-War Architectural Representation, Diss. Doct, 4. 
149 Devos, Voor een humaner wereld, 95-98. 
150 Tussen droom en werkelijkheid p 7 
151 Devos, Modern At Expo 58, Diss. Doct, 4. 
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de Commissaris-Generaal bij de goedkeuring van deze projecten.152 De huisstijl werd ontwerpen door 

graficus Lucien De Roeck (1915-2002). De asymmetrische vijfpuntige ster werd het logo van Expo ’58. 

Deze feestelijke huisstijl was ver voor op zijn tijd en verspreidde mee het idee van vooruitgang en 

modernistisch humanisme dat de kernboodschap van Expo ’58 was.153  

 

Eigen aan het fenomeen van de wereldtentoonstelling is het efemere en vergankelijke karakter. De 

wereldtentoonstelling zelf vindt slechts enkele maanden plaats maar de organisatie en impact op het 

landschap van Brussel zijn veel ingrijpender. Deze wereldtentoonstelling was een katalysator voor 

stedenbouwkundige werken in Bussel zoals de heraanleg van de belangrijkste verkeersaders, de 

invalwegen in Brussel beter toegankelijk maken, circulatie rond de Heizelplateau en algemeen het 

creëren van het beeld van een moderne stad die naar de toekomst kijkt.154 Deze werken stonden ook 

in het licht van de kandidatuur van Brussel om enkele belangrijke, nieuwe Europese instellingen te 

herbergen, daarmee de facto de hoofdstad van Europa te worden.155 Na afloop van Expo ’58 werden 

deze gebouwen grotendeels afgebroken en werd het terrein heraangelegd. Een heel aantal gebouwen 

werden herbruikt als school of cultureel centrum ergens in de Belgische gemeentes. Expo ’58 werd dan 

ook vooral vastgelegd in afbeeldingen.156  

 

De uitnodigingen vanuit het organiserende team van Expo ‘58 werden in mei en juni 1954 verstuurd. 

Sommige internationale deelnemers stemden meteen toe maar bij anderen was er enige desinteresse 

en twijfel om deel te nemen. Elk deelnemend land richtte een commissariaat-generaal op dat de 

verantwoordelijkheid had om te het contact te onderhouden met de secretaris van Expo ’58.157  

  

                                                           
152 Ibidem, 197. Hoewel Baron Miens de Fernig het laatste woord had over de infrastructuur, architectuur en 
huisstijl, was dit in praktijk de Architect-en-Chef. 
153 Devos, Voor een humaner wereld, 144.  
154 Ibidem, zie het hoofdstuk van Thierry Demey ‘De expo bereidt de weg voor koning auto’, 62-71. Deze 
transformatie van Brussel ende circulatie werd ook verder toegelicht in het Paviljoen van de Stedenbouw op 
Epxo ’58. 
155 Deze instellingen waren de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom) die naar aanleiding van het Verdrag van Rome in het leven geroepen waren. 
156 Devos, Modern At Expo 58, Diss. Doct., 5  
157 Devos, Voor een humaner wereld, 98. 



43 
 
 

 

5.1. Deelname USSR 

5.1.1. Interne organisatie 

 Het beslissende orgaan vanuit de USSR, de Raad der Ministers van de USSR (Sovet Ministrov SSSR) 

stemde officieel toe op 6 juni 1956.158 Belangrijkste rede voor het toehappen voor de USSR was dat de 

Wereldtentoonstelling de uitgelezen kans leek om propaganda en de verwezenlijking van het regime 

te verspreiden.159 Expo ’58 was dus groots in opzet en nu dat USSR het licht op groen zette om deel te 

nemen, konden de voorbereidingen echt beginnen. Onmiddellijk werden twee belangrijke acties 

ondernomen. Enerzijds werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven om het paviljoen te ontwerpen 

en daarnaast werd het centrale comité samengesteld. Dmitrij Trofimovič Šepilov (1905-1995) werd 

vanaf 1957 aangesteld als secretaris. Hij werd waarschijnlijk voor deze taak gekozen vanwege zijn 

ervaring in het Centrale Comité van het Bureau van Propaganda én zijn functie als Minister van 

Buitenlandse zaken (juni 1956 – februari 1957). Verder werd hij bijgestaan in de algemene planning 

van de wereldtentoonstelling door de Kamer van Koophandel en Industrie (Torgovo-Promyščlennaja 

Palata Roccij) onder M. V. Nesterov (1892-1971) en het Staatscomité voor Culturele Banden met het 

Buitenland (1957-1967) onder Jurij Aleksandrovič Žukov (1908-1991).160 Daarnaast kwam er ook input 

vanuit het Culturele Departement van het centrale comité van de partij, geleid onder Michail Andreevič 

Suslov (1902-1982), het Ministerie van Internationale Handel én het Ministerie van Cultuur. Zij werkten 

daarnaast nog samen met diverse andere ministeries die tentoonstellingsobjecten moesten 

aanleveren.161 Voor de communicatie met de organisatoren werd Dmitrij Aleksandrovič Ryžkov 

verantwoordelijk gesteld, als commissaris-generaal van de Sovjet-afdeling op Expo ’58. Hiermee had 

hij ook de leiding over het Tentoonstelling-Directoraat van 29 personen, dat verantwoordelijk was voor 

de bouw van het paviljoen en de voorbereiding van de tentoonstelling.162  

 

  

                                                           
158 GARF f. 9470 op.1, d.22 Materialy sovetskoi sektsii Vsemirnoi vystavki 1958 goda v Briussele) 
159 GARF f. 9470 op. 1, d. 3, l. 41-42 en d. 27, l. 127. 
160 Op dit moment was hij ook werkzaam als redacteur van Pravda. 
161 Susan Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58: Convergence, Conversion, Critical Assimilation, or 
Transculturation?” Cold War International History Project Working Paper 62, (Woodrow Wilson International 
Center for Scholars, 2010), 16-17. 
162 Voormalig first deputy minister van het ministerie van machinebouw en automatisering. GARF f. 9470, op. 1, 
d. 3, d. 21. 
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De aangeduide organisatoren begonnen volop met de voorbereidingen voor de 

Wereldtentoonstelling. Als eerste werd de architectuurwedstrijd uitgeschreven (zie hoofdstuk 5.2.), 

daarnaast werd onderstaande lijst met deadlines opgesteld, die een goede voorbereiding van de 

tentoonstelling moesten garanderen.163 

15 juli 1956 Finale keuze van het paviljoenontwerp. 
 

20 juli 1956 tot 1 augustus 1956 Aanpassen en overwegen van de schetsontwerpen van het 
paviljoen. Eens een akkoord bereikt is, worden de plannen naar 
Brussel gestuurd. 
 

1 september 1956 
 

Keuze van gespecialiseerde bouwvakkers en het nodige 
papierwerk. 
 

1 oktober 1956 Vastlegging van de regeling rond de bouwmaterialen. 
Afhankelijk van de situatie en of het praktisch mogelijk in dit 
specifieke ontwerp zullen Belgische materialen (of materialen 
uit buurlanden) gebruikt worden. Indien nodig zullen voor de 
USSR inheemse materialen naar Brussel geëxporteerd worden. 

1 oktober 1956 Keuze hoofdkunstenaars en medewerkers die de decoratie en 
inkleding van de tentoonstelling zullen uitwerken. 
 

1 oktober 1956 Opstellen van een kostenraming voor de constructie van de site 
van de USSR, zowel in Sovjetroebels (RUB) als in de 
buitenlandse valuta Belgische franken (BEF). 

17 oktober 1956 Goedkeuring technische plannen door de technische dienst. 
 

10 oktober 1956 Goedkeuring van het projectboek. 

1 november 1956 Keuze van de bouwbedrijven, het voorbereiden van de bouw 
en het tekenen van de contracten. In het licht van de 
internationale samenwerking zal de USSR de bouw van het 
paviljoen uitbesteden aan Belgische bedrijven (zie hoofdstuk 
7.2.). Deze toekenning gebeurde via openbare aanbesteding. 
 
Enkele van deze bedrijven waren bijvoorbeeld Enghien-
Centelua, zij produceerden de staalstructuur die de geraamte 
van het paviljoen zou vormen. De aluminium façade werd 
vervaardigd door Chamebel. Filtrasol leverde de op maat 
gemaakte ramen die 57.70% van de infraroodstralen opvingen, 
met een kostprijs 450 Belgische frank per meter. 

30 november 1956 Ondertekenen van het contract met Les Enterprises Générales 
Fernand Gillion die instonden voor de constructie van het 
paviljoen, de demontage en het vervoer van de onderdelen 
naar de USSR.164 

                                                           
163 GARF, f. 9470, d. 4, l. 27, tenzij anders vermeld. 
164 RAB f. 1760, d. 3202, 25/6/1958, brief aan de ambassade van USSR over wanbetalen van hun facturen. Hierin 
klaagt Gillion over onbetaalde facturen. 60 miljoen franks blijkt nog verschuldigd aan Les Enterprises Générales 
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Winter 1956 De werf en constructie van het paviljoen gaan van start. 
 

1 juli 1957 Voltooiing van het paviljoen. 

17 april 1958 Voltooiing van heel de tentoonstelling in het paviljoen en het 
omliggende plein.165 In april en mei werden naar aanleiding van 
enkele controlebezoeken kleine aanpassingen uitgevoerd zoals 
het verhogen van het aantal brandblussers, de juiste plaatsing 
wc-bordjes, verhogen van het aantal nooduitgangen en de 
plaatsing  van elektrische kabels en het verzorgen van de 
netheid van het gebouw.166 

 

In december 1956 legden de deelnemende landen hun verlanglijst voor percelen en oppervlakte voor 

aan de Belgische organisatoren. Een bepaalde ordening, hiërarchie of criterium om deze percelen te 

verdelen leek er niet. Zo kreeg Luxemburg 3000 m2 en Nederland, Frankijk en de USSR allen 25 000 m2. 

De ruimtelijke indeling van deze percelen leek ook niet eenduidig aangezien er geen geografische of 

ideologische verdeling waren. Deze schijnbaar willekeurige plaatsing van internationale paviljoenen 

kan ook opzettelijk gekozen zijn om traditionele tegenstellingen of historische banden net te 

ondergraven. Het kan op het eerste zicht een risicovolle keuze zijn om dan de USA en de USSR 

tegenover te plaatsen vanwege hun ideologisch tegengestelde standpunten. Op lange termijn zal 

echter te zien zijn dat wel degelijk meer en meer samenwerkingen ontstaan tussen beide 

grootmachten.167  

  

                                                           
Fernand Gillion. De herstelling van bepaalde elementen waren niet naar behoren uitgevoerd. Een deel van deze 
meerkost  wordt door de verzekering betaald, namelijk 1 750 000. Het overblijvende bedrag van 4 456 071 283 
frank moest nog voldaan worden via de verzekeringsmaatschappij. Over het contract is discussie en verschillende 
partijen interpreteren het anders, en rekenen een surplus aan.  Gillion stond volgens het contract in voor de 
bouw van het paviljoen en voor het vervoer naar de USSR achteraf. Blijkbaar waren er twijfels bij Gillion vooraleer 
hij deze opdracht aannam, de concurrentie bij de openbare aanbesteding was ook reëel. Gillion zou op 
aandringen van de organisatoren van de Expo toch toegezegd hebben op het takenpakket dat de USSR 
voorschreef, omdat het organiserende team schrik had dat de USSR anders mogelijk zou afhaken. 
165 Ivan. C. Nikolaev, Bsemirnaja Vystavka v Brjussele 1958. Architektura. Konstruktivnye Formy Pavil’onov, 
(Moskou: 1963), 98. 
166 RAB f. 1760, d. 3201, reeks brieven tussen april en augustus 1958. 
167 Devos, Moderne Architectuur Op Expo 58: Voor Een Humaner Wereld, 113-114. 
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5.1.2. Het tentoonstellingsterrein 

Het terrein dat de USSR toegewezen kreeg, heeft een lichte knik in de vorm en is ongeveer 25 000 m2 

groot, 250 meter lang en 100 meter breed.168 Dit perceel ligt aan het Plein der Naties, dat bestaat uit 

twee delen die gescheiden zijn door de grote baan vertrekkende vanaf de ingang Parkpoort. Rondom 

dit centrale Plein der Naties liggen twee grotere pleinen namelijk dat van het USSR-paviljoen en het 

andere, grotere, plein voor het Amerikaanse paviljoen. Lands de zuidelijke kant werd het plein 

afgesloten door het Vaticaanse paviljoen. Tussen het Vaticaan en USSR lag het Franse paviljoen, dat 

een van de meest spectaculaire constructies was maar iets meer apart lag van het plein door de hoge 

en zware passerelle. Langs de andere kant van de USSR, tussen hen en Amerika in, lagen de kleinere 

paviljoen van Soedan en de Verenigde Arabische naties.169 In de zuidelijke hoek liep parallel aan het 

terrein de voetgangersbrug op een hoogte van zes a zeven meter, die twee ontspanningszones aan de 

uiteinden van de Internationale Sectie met elkaar verbindt.170 Het terrein bevat daarnaast ook een 

hoogteverschil van 10,50 meter (zie afb. 2).  

De ideologische tegenstellingen tussen de USSR en de VS zullen later nog een vrij grote rol spelen in 

de inkleding van hun paviljoen, maar de eerste stap in de organisatie van de Sovjet-sectie was het 

ontwerpen van een paviljoen. Het organiserende team schreef hiervoor een wedstrijd uit waarop 

architectenteams zich konden inschrijven. Met maar twee jaar te gaan voor de opening van Expo ’58, 

was de tijdsdruk groot. Niet enkel moest de hele organisatie op poten gezet worden, ook moest een 

ontwerp gevonden worden, moest dit gebouw gerealiseerd worden én moest dit organiserende team 

ook een tentoonstelling en cultureel programma uitdenken. De verschillende landen proberen op 

elkaar in te spelen en iets over elkaars ontwerpen te weten te komen, maar de informatie over de 

paviljoenen van de andere internationale deelnemers zal schaars blijven, tot de verschillende effectief 

de constructiewerken van hun paviljoen aanvangen.171 De architecten en ontwerpers van de 

tentoonstelling zullen zich dus vooral op geruchten en veronderstellingen over de andere deelnemers 

moeten baseren. De eigen traditie en architectuurpraktijk zullen daardoor een belangrijke 

inspiratiebron worden.  

  

                                                           
168 RAB, f. 1760, d. 3211, l. 1. 
169 Devos, Modern At Expo 58: Discussions On Post-War Architectural Representation. Diss. Doct., 105-106 
170 RAB, f. 1760, d. 3211, l. 1. 
171 Susan Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58. 
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5.2.  De architectuurwedstrijd 

 

Gelijktijdig met de acceptatie van de uitnodiging om deel te nemen aan Expo ’58 in juli 1956 werd de 

architectuurwedstrijd voor het paviljoen opengesteld. Verantwoordelijken voor het uitschrijven en 

organiseren van deze wedstrijd waren de Raad der Ministers van de USSR, de Kamer van Handel en 

het Ministerie van Bouwwerkzaamheden (Ministerstvo Stroitel’stva SSSR).172  

Het reglement bevatte enkele voorwaarden voor de ontwerpen173:  

• Als eerste zou het te ontwerpen paviljoen een maximale oppervlakte van 25 000 m2 tot 30 000 

m2  hebben, verspreid over twee verdiepingen of twee en één tussenverdieping. 

• De voorkeur ging uit naar één groot volume dat een groot aantal bezoekers, de hele 

tentoonstelling en een rustplaats of ontspanningsgelegenheid voor de bezoekers kon 

huisvesten. 

• De beschikbare tentoonstellingsoppervlakte in het paviljoen moet in secties onderverdeeld 

kunnen worden, volgens het afgesproken tentoonstellingsschema. 

• De ontwerpers moeten bij de berekeningen uitgaan van de maximale grootte en gewicht van 

de tentoonstelling en de krachten die op het gebouw inwerken. 

• Het is aangeraden het gebouw zo te ontwerpen dat er tijdens de bouw zo weinig mogelijk in 

de grond geboord of gegraven moet worden (vanwege de stabiliteit van de grond). 

• Het paviljoen werd gebouwd in samenwerking met Belgische bouwbedrijven en is vervaardigd 

uit Belgische materialen, op basis van de goedgekeurde blauwdrukken die aan hen beschikbaar 

worden gesteld. 

Daarnaast moest het gebouw ook demonteerbaar zijn om nadien in Moskou heropgebouwd te worden 

als tentoonstellingsgebouw. Hiervoor moest rekening gehouden worden met de verschillende 

weersomstandigheden, zowel de krachtige wind in Brussel als de sneeuw in Moskou. Of de wedstrijd 

openbaar was of gesloten, is niet overgeleverd. In de eerste ronde waren 21 kandidaten. Mogelijk 

werden hierbij ook maquettevoorstellen ingeleverd.174 Hieruit werd een shortlist gemaakt van zes 

kandidaten die plannen mochten aanpassen opnieuw indienen. 175 Op 15 juli viel dan de uiteindelijke 

beslissing voor het paviljoenontwerp en inkleding van het toegewezen terrein.176 In het Ščusevmuseum 

van architectuur werden in totaal acht inzendingen bewaard, naar alle waarschijnlijkheid de 

ontwerpen die het meest in de smaak vielen. Deze zullen hieronder besproken worden op ontwerp en 

geanalyseerd in vergelijking met de ontwerpopdracht en de algemene, nieuwe 

architectuurverwachtingen die onder Chruščëv werden geïntroduceerd. Als laatste wordt het 

winnende ontwerp uitgebreider besproken en vergeleken met de andere inzendingen. 

                                                           
172 GARF, f. 9470, d. 3, l. 6. 
173 Ibidem. 
174 Het maquette van het winnende ontwerp heeft naast de hoofdingang bijvoorbeeld nog een standbeeld staan, 
conform de voorbereidende schetsen. In de bewaarde presentatietekeningen is dit niet meer te zien. Als deze 
tekeningen uit de tweede ronde afkomstig, dan is deze maquette waarschijnlijk gemaakt voor de eerste ronde. 
175 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 24; Cooke, Modernity and realism, 188. 
176 GARF, f. 9470, d. 4, l. 27. 



48 
 
 

 

5.3.  Bespreking inzendingen 

5.3.1.  Victor Lebed’ev met medewerking van P. Steller en G. Lipkina 

 

Figuur 11: Victor Lebedev met medewerking van P. Steller en G. Lipkina. Schets van USSR paviljoen voor Expo 

’58. Perspectieftekening, 1957. Papier, waterverf, inkt, potlood, loodwit. 99 x 203, Ščusevmuseum, 13777-7.  

Beschrijving 

Dit paviljoen is opgebouwd uit een groot halfcirkelvormige volume met een grote overspanning, 

opgebouwd uit een metalen structuur die een grote glazen gevel mogelijk maakt. Binnenin is een grote, 

open expositieruimte met veel natuurlijke lichtinval. Dit grote volume rust op een plateau, die met een 

monumentale trap bereikt kan worden. De trap bestaat uit drie verdiepingen en werd door twee rijen 

van drie grote metalen blokken verdeeld in drie grote blokken.  

De inkom is relatief klein in vergelijking met de hoogte van het paviljoen, bestaande uit vijf 

rechthoekige deuropeningen onder een rechthoekige afscherming. Centraal in de glazen gevel boven 

de hoofdingang werd het goudkleurige wapenschild van de USSR bevestigd, met daaronder grote, 

witte letters die de initialen van de USSR spellen. Rechts uit het volume komen ook negen 

vlaggenmasten tevoorschijn. Voor het paviljoen ligt een groot, open plein, dat rechts rondom het 

paviljoen met een helling omhoogloopt tot het niveau van de inkomhal. 

Het grote metalen en glazen volume is ingeklemd tussen twee lagere, stenen volumes die rondom het 

paviljoen doorlopen. Dit stenen volume is uitgewerkt in rood en witte materiaalpolychromie, met een 

aantal figuratieve banden met witte decoraties tegen een rode achtergrond. Deze witfigurige banden 

worden afgewisseld met vlakke, witte banden. De onderste band is de grootste met een figuratieve 

afbeelding van een doorlopende rij figuren in dynamische groepen gegroepeerd rondom paarden, 

tractors en andere landbouwvoertuigen. Daarna volgt een dunne rode band met nadien weer een 

figuratieve band met een geometrisch patroon van drie kransen afgewisseld met een cirkelvormige 

decoratie. Nadien volgen weer twee dunne banden en de opbouw van dit fries werd afgesloten met 
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een bredere rode band. Aan de zijkanten werd het fries ondersteund door diagonaal geplaatste 

steunbalken. Het friesvolume, dat rondom het paviljoen doorloopt, dient ook als terras waar bezoekers 

kunnen rusten. Dit terras is beveiligd met zowel een witte stenen muur die uit het doorlopende volume 

van het fries uitgroeit, als met een zwarte metalen hek, opgebouwd uit zes horizontale buizen. Vanop 

dit terras hebben de bezoekers zowel een overzicht over de hele wereldtentoonstelling, als een inkijk 

op de tentoonstelling van de USSR van bovenaf.  

Links loopt de plateau verder uit en biedt deze ruimte voor de cinemazaal. De ingang voor deze ruimtes 

werd gevormd door zeven rechthoekige uitsparingen in het rechthoekige volume van de plateau. 

Bovenop dit volume is weer een terras voor bezoekers en staan stenen blokletters die cinema spellen. 

Aan de linkerzijde van dit volume vertrekt de grote vlaggenmast, die niet helemaal te zien is op deze 

tekening. 

Bespreking 

Dit paviljoen omarmt deels de nieuwe ideeën en moderne bouwprincipes, zoals het gebruiken van 

staal en glas op grote overspanningen te creëren. Deze stalen elementen zijn bloot gelaten en ritmeren 

de glazen gevel. Een groot deel van het gebouw is opgebouwd uit steen en maakt gebruik van 

beeldende kunsten en sculptuur. Het doorlopende fries is een verwijzing naar de Griekse en Romeinse 

bouwtradities, gebruikmaken van deze classicistische bouwprincipes en vormentaal. Volgens de 

nieuwe koers van Chruščëv is dit niet meer gewenst, dit soort ornamentiek en decoratie is te decadent 

en prijzig en moest dus vermeden worden. Ook de vlaggenmast is vrij robuust uitgewerkt en het is niet 

duidelijk hoe deze bekroond zou worden.   

De architecten hier omarmden dus deels al de nieuwe stijlprincipes, maar bleven nog vasthangen aan 

de klassieke vormentaal en traditionele vorm van ornamentiek zoals sculptuur, die niet meer gewenst 

waren.  
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5.3.2.  V. Morgulis met medewerking van L. Ehrenburg, V. Kaplan, V. Oltarževsky 

Figuur 2: V. Morgulis met medewerking van L. Ehrenburg, V. Kaplan, V. Oltarževsky. Schets voor het paviljoen 

van de USSR op Expo ’58. Perspectieftekening. 1957. Papier, waterverf, potlood. 78 x 118,2. Ščusevmuseum, 

13774-9. 

Beschrijving 

 Het paviljoen en de secundaire ruimtes zijn gebouwd op een platform dat met een trap vanaf de 

rotonde te bereiken is. Het paviljoen is hier ook opgevat als een grote, bolvormige ruimte, ingebed in 

een stenen constructie. Dit platform gaat helemaal rond het bolvormige volume. De ingang tot het 

paviljoen is uitgehouwen uit dit platform en onderverdeeld in drie groepen van drie glazen deuren. De 

bolvormige constructie is opgebouwd uit glazen panelen maar geverfd als een wereldbol, met het deel 

van USSR frontaal in rode verf tegenover een blauwe achtergrond. Hierop zijn de initialen van de USSR 

in gouden letters bevestigd. De stenen constructie is aan weerszijden van de hoofdingang versierd met 

een die groter zijn dan mensenformaat. Daarna loopt de versiering door als een stenen muur 

opgebouwd uit grote rechthoekige, stenen blokken met opschrift. 

Deze stenen constructie loopt links door als een extra volume met verschillende deuren en omvat 

waarschijnlijk het restaurant en de bioscoop. Vanop dit plateau vertrekt links een trap die de bezoeker 

toegang geeft tot het dak van deze secundaire ruimte. Helemaal links werd het paviljoen afgesloten 

door twee parallel geplaatste colonnades, gedragen door vierkante pijlers. Vanop de eerder 

beschreven trap kunnen de bezoekers ook bovenop deze colonnade wandelen, die zich op hetzelfde 
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niveau bevindt als het dak van het secundaire volume. Op deze verdieping zijn ook verschillende 

vlaggenmasten bevestigd. 

Tussen deze colonnade, secundaire ruimte, paviljoen en de rotonde en weg werd een groot plein 

gecreëerd. Hierop vertrekt een grote, stenen vlaggenmast met zeer diepe, geaccentueerde cannelures. 

Bovenop is deze bekroond met een gouden wapenschild van de USSR. 

Bespreking 

Dit paviljoen heeft een gelijkaardig idee als het voorgaande, namelijk een groot, overkoepelend 

volume geconstrueerd aan de hand van moderne bouwprincipes en ingebed in een klassiek aandoende 

constructie versierd met sculptuur/bas-reliëf. Deze stenen constructie, de colonnade, de 

monumentale stenen vlaggenmast en decoratie doen pseudo-classicistisch aan. Deze stijl was zoals 

eerder vermeld niet meer gewenst in de nieuwe ideeën van Chruščëv.   
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5.2.3.  Karo Alabjan, Victor Lebed’ev met medewerking van P. Steller, I. Volkov, V. Skaržinsky, G. 

Lipkina 

 

Figuur 13: Karo Alabjan, Victor Lebed’ev met medewerking van P. Steller, I. Volkov, V. Skaržinsky, G. Lipkina. 

Schets voor het paviljoen van de USSR op Expo ’58. Facade, 1956. Papier op textiel, waterverf, inkt, potlood. 125 

x 164,7. Ščusevmuseum, 6314.  

Beschrijving 

Dit ontwerpvoorstel bestaat uit een groot rechthoekig volume waarop een piramidevormige 

constructie gebouwd werd en een grote vlaggenmast. Op deze presentatietekening staat ook de 

voetgangersbrug weergegeven. Deze werd gebouwd door het Belgische organisatieteam en doorkruist 

het hele terrein van de USSR om het niveauverschil te overbruggen. Rechts wordt een plein gecreëerd 

van waarop je naar de hoofdingang van het paviljoen kijkt en vandaaruit kan de bezoeker via een 

wenteltrap rond een cilindervormige pijler de voetgangersbrug bereiken. Het terrein is afgesloten met 

een rij bomen en groen.  

Vanop dit plein bereikt de bezoeker met een trap in drie verdiepingen de hoofdingang van het 

paviljoen. Deze trap wordt aan de zijkanten afgesloten door drie verdiepingen/terrassen opgebouwd 

uit tegels of een soort natuursteen. De hoofdingang is een volume toegevoegd aan het rechthoekige 

basisvolume en opgedeeld in vijf inkomhallen, gescheiden van elkaar met een schuin naar beneden 
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lopende muur. In elk van deze inkomhallen bevindt zich een toegangsdeur omringd door grote, 

kleurrijke muurschilderingen.  

In het rechthoekige volume bevinden zich verschillende raampartijen die natuurlijk licht binnentrekken 

voor de tentoonstelling. Op dit rechthoekige volume bevindt zich een piramidevormig volume dat 

ongeveer een derde van de oppervlakte inneemt, de overblijvende dakruimte op dit basisvolume is 

beschikbaar voor de bezoekers als een terras, met enkele structuren die beschutting bieden tegen de 

zon.  

De piramide is opgebouwd uit achttien verdiepingen versierd met een soort van cannelures en 

geschieden door een dunne vloerplaat. Enkel de bovenste verdieping, de top van de piramide, is 

afgewerkt met een egaal, vlak oppervlak. Aan de voet van de piramide zijn terrassen gecreëerd die de 

bezoekers vanuit de piramide kunnen betreden via talrijke deuren. Deze deuren worden, net zoals de 

hoofdingang, gescheiden van elkaar met schuin lopende muren en overspannen met boogvormige 

afdaken.  

Ter hoogte van het middelpunt van het rechthoekige volume staat een grote, decoratieve zuil. Deze 

mast is opgebouwd uit verschillende stenen blokken met cannelures, verticaal op elkaar gestapeld. 

Beneden aan de mast wordt met enkele rondlopende banden een decoratie gecreëerd. Meer naar de 

top van de vlaggenmast zijn de gouden letters USSR en daarboven CCCP te lezen. De mast wordt 

bekroond door een beeldhouwwerk van een vrouw, gehuld in lange kledij, die een staf met het schild 

van de USSR vasthoudt. Het beeldhouwwerk is zeven keer groter dan een doorsnee mens en 

uitgevoerd in een gouden afwerking. 

Bespreking 

Enkele van de architecten van dit voorstel waren ook verantwoordelijk voor het projectvoorstel 

besproken in 6.2.1.. Mogelijk wouden ze hun kansen vergroten door met een tweede project deel te 

nemen, die onderling toch vrij verschillend zijn. Dit voorstel zit sterker vast in de eerdere 

architectuurtradities dan de twee voorgaande ontwerpen. De expositieruimte is hier eveneens 

opgebouwd uit twee volumes, maar maken geen gebruik van grote glaspartijen of grote 

overspanningen. De raampartijen zijn verdeeld over het volume en hebben niet het visuele effect dat 

vorige grote façades hebben. Verder is de aanwezige decoratie ook weer in strijd met Chruščëv zijn 

nieuwe ideeën. De grote muurschilderingen gaan in tegen zijn idee dat de beeldende kunsten niet 

thuishoren op een façade en de monumentale, goudkleurige sculptuur op de zuil te decadent en 

buitensporig was.  

Het piramidevormige volume roept ook beelden op bij de toeschouwers van eerdere beschavingen in 

de Klassieke Oudheid, zoals de Egyptenaren. Een tactiek en ornamentele taal die eerder aansluit bij 

Stalin en daarom door Chruščëv vermeden wou worden. Hij wou een beeld of imago creëren van een 

grote, vooruitstrevende natie die moderne en Westerse bouwprincipes omarmt en op deze manier 

aan een betere toekomst meebouwt.  
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5.3.4.  Viktor Andrev met medewerking van K. Kislova, L. Gok’man 

Figuur 3: Viktor Andreev met medewerking van K. Kislova, L. Gok’man. Schets voor het paviljoen van de USSR op 

Expo ’58. Perspectieftekening. 1957. Papier, waterverf. 78,5 x 149,2. Ščusevmuseum, 7242-6. 

Figuur 15: Viktor Andreev met medewerking van K. Kislova, L. Gok’man. Schets voor het interieur van het 

paviljoen van de USSR op Expo ’58. Perspectieftekening. 1957. Papier, waterverf. 78,5 x 149,2. Ščusevmuseum, 

7242-7.  
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Beschrijving 

Ook dit paviljoen bestaat uit een groot rechthoekig volume met monumentale glazen gevel en 

opgebouwd uit een stalen structuur. De gevel is negentien traveeën breed. Vijftien van deze zijn 

bovenaan versierd met het gouden wapenschild USSR. De traveeën zijn in glas uitgevoerd tussen stalen 

onderdelen. Vanboven zit het glas dieper in de gevel waardoor een ritmisch effect en afwisseling in de 

gevel gecreëerd wordt.  

Het paviljoen is op een plateau/platform gebouwd en is te bereiken via een trap. Deze trap is aan 

weerszijden afgesloten door een groot stenen rechthoekig volume, versierd met bas-reliëfs/sculpturen 

van een doorlopende rij figuren. Onderaan dit fries lopen twee dunne banden waar letters of 

figuratieve elementen op geplaatst kunnen worden.  De hoofdingang bestaat uit deuren even breed 

als de traveeën, zonder overkraging. Voor elk van deze zijblokken vertrekt een vlaggenmast waar links 

de Belgische vlag en rechts de USSR-vlag wappert. Centraal uit het trapvolume komt een monumentale 

zuil/pijler tevoorschijn. Bovenaan de pijler staan de letters URSS in goud uitgevoerd onder elkaar, 

gescheiden door een in goud uitgevoerde lijn. Bovenop deze zuil staat een monumentaal 

vrouwenstandbeeld in lange kledij gedrapeerd. Zij houdt met beide handen een gouden embleem voor 

de USSR met hamer en sikkel omhoog. 

Links van dit hoofdpaviljoen staat een tweede volume. Het is niet duidelijk of dit een losstaand volume 

is of doorloopt vanuit het hoofdpaviljoen. Dit tweede gebouw huist waarschijnlijk de bioscoop en het 

restaurant. Het is met vier ingangen, gegroepeerd per twee, te bereiken vanaf het grote plein voor de 

gebouwen. De ingangen bestaan uit een boogvormige nis waarin een rechthoekige deur geplaatst is. 

Het muuroppervlak rond de deuruitsparing in deze nis is opgevuld met een geometrisch, geverfde 

decoratie. De gevel waarin deze vier deuren zich bevinden is effen in een egale, lichte kleur 

geschilderd. In de bovenste helft tussen deze twee groepen van dieren is een muurschildering 

aangebracht die dieren, mensen, transportmiddelen en andere figuratieve groepen afbeeldt.  

Het plein geeft links uit op een trap in twee delen die toegang geeft tot het dakterras van het eerder 

beschreven tweede volume. Dit dakterras is niet zichtbaar doordat de gevel van dit volume doorloopt 

als afscheiding van het terras. Links vanop de trap is de voetgangersbrug te bereiken, die verder over 

het terrein doorloopt. 

Bespreking 

Net zoals de vorige paviljoenen zijn hier beeldende kunsten aanwezig, zoals de sculpturen, het 

monumentale, decadente beeld op de zuil en de figuratieve muurschildering. De schildering rondom 

de deuren met het geometrisch patroon zou wel toegestaan kunnen worden, omdat het niet 

figuratief/beeldende kunst is maar een ornamentiek gemaakt met enkel verf. 

De opzet van dit paviljoen doet ook denken aan een voorgaande paviljoen van 1939 in New York, waar 

de volumes op een gelijkaardige manier waren gerangschikt. Centraal stond daar ook een 

monumentale art deco-zuil met vrouwelijk standbeeld in klederdracht geïnspireerd op de klassieke 

oudheid.  
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Dit paviljoen was mogelijk ook een grote kanshebber, omdat er een kopie van deze tekening in het 

archief terug te vinden was.177 Dit ontwerpvoorstel verschilde op verschillende manieren met de 

ideeën van Chruščëv, maar was waarschijnlijk de favoriet van enkele andere hooggeplaatste 

ambtenaren die nog niet helemaal overtuigd van of ingebed waren in de nieuwe politiek van Chruščëv 

aangezien deze wedstrijd al in 1956 plaatsvond.  

 

  

                                                           
177 Reid, The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 17. 
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5.3.5.  Aleksandr Krjakov met medewerking van Z. Brod, V. Bogdanov, K. Pcelnikov en P. Rudin 

 

Figuur 4: Aleksandr Krjakov met medewerking van Z. Brod, V. Bogdanov, K. Pcelnikov, P. Rudin. Schets van het 

USSR paviljoen voor Expo ’58. Zijaanzicht. Papier, waterverf, inkt. 74 x 117,9, Ščusevmuseum, 10501-2. 

Beschrijving 

Dit voorstel gaat resoluut voor een moderne vormentaal met grote glazen gevelvlakken en een strakke 

lijnvoering. Het gebouw bestaat uit een grote horizontaal volume met doorlopende bandramen en een 

opengewerkt dak dat daglicht binnentrekt. Daarop staat een verticaal torenvolume, schijnbaar volledig 

in glas opgetrokken. Op de top staat een bescheiden vlaggenmast. Voor het paviljoen staat een grote, 

goudkleurige sculptuur op een lage sokkel. Ter hoogte  van het torenvolume is een inham gemaakt in 

het grote volume, vermoedelijk is hier de inkom naar de tentoonstelling geplaatst.  

Bespreking 

De ontwerpopdracht vroeg een groot volume te ontwerpen. Dit ontwerp kan waarschijnlijk wel de 

benodigde tentoonstellingsoppervlakte bereiken, maar door het gebouw in twee delen op te splitsen 

in een horizontaal en verticaal volume wordt niet hetzelfde effect bereikt als andere projectvoorstellen 

die één groot volume uitwerkten. Hoewel dit projectvoorstel dus heel modern oogt in opbouw en stijl, 

is het toch niet zo representatief voor de USSR. De moderne technieken worden iets te letterlijk 

overgenomen, waardoor het gebouw de allures van een kantoorgebouw krijgt. De technieken werden 

dus niet kritisch aangepast aan de noden en ideologie van de USSR.  
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5.3.6. Dmitri Burdin met medewerking van S. Nikulin, V. Pozdnjakova, B. Paluja 

Figuur 17: Dmitri Burdin met medewerking van S. Nikulin, V. Pozdnjakova, B. Paluja. Schets van het paviljoen van 

de USSR op Expo ’58. Perspectieftekening. 1957. Papier, waterverf, gouache, loodwit, potlood. 86,5 x 196,8. 

Ščusevmuseum, nummer niet bekend. 

Figuur 18: Dmitri Burdin met medewerking van S. Nikulin, V. Pozdnjakova, B. Paluja. Schets van het paviljoen van 

de USSR op Expo ’58. Perspectieftekening. 1957. Papier, waterverf, potlood. 59,4 x 118,2. Ščusevmuseum, 

nummer niet bekend. 
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Beschrijving 

Dit paviljoen vertrekt vanuit een rechthoekig volume volledig in glas en staal opgetrokken. Het volume 

is ingeklemd in een stenen basis die aan de hoofdingang de vorm van propylea aanneemt. Deze 

propylea zijn aan de voorkant versierd met reliëf en standbeelden. Aan de zijkanten is dit stenen 

volume egaal met zij-ingangen. Dit stenen voluùe klimt naar de achterkant in trappen op naar de 

hoogste verdieping van het gebouw. Deze basis wordt meer als een ondersteuning van het gebouw 

uitgewerkt en ondersteunen de trapvolumes en mezzanineverdiepingen die zich aan de binnenkant 

van het paviljoen bevinden. In de interieurfoto is te zien hoe deze verdiepingen als balkons rond de 

centrale tentoonstellingsruimte opgebouwd is. Deze stenen volumes zijn binnenin opengewerkt met 

rondbogen die naar extra ruimtes leiden. De bezoekers komen het paviljoen binnen langs een 

halfronde trap die aan de bovenkant met standbeelden is omringd 

Voor het paviljoen staat een massieve zuil, bekroond met een enorm standbeeld die een ster als toorts 

de lucht insteekt. De zuil zelf is versierd met kransen en klassieke ornamentiek.  

Bespreking 

Hoewel het hoofdvolume van dit gebouw modern en transparant aandoet, blijft de algemene opbouw 

van het gebouw vrij klassiek. De propyleen en de zuil met ster als toorts zijn ook zeer gelijkaardig aan 

het paviljoen van 1939. Net zoals het uiteindelijke winnende team hadden zij het idee een groot 

volume te bouwen, maar konden ze deze pure vorm niet behouden in het uiteindelijke ontwerp. De 

klassieke compositie zal het dus moeten afleggen tegen het doorgedreven modernisme van het 

winnende team. 
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5.3.7. Yuri Arndt met medewerking van I. Bebjakov, L. Inber, E. Percenkov en M. Cirkov 

 

Figuur 19: Yuri Arndt met medewerking van I. Bebjakov, L. Inber, E. Percenkov en M. Cirkov. Schets voor het paviljoen van de 

USSR op Expo ’58. Perspectieftekening. 1956. Papier, potlood, inkt, waterverf. 78,5 x 117,3. Ščusevmuseum, 13778-2.  

Beschrijving 

Dit paviljoenvoorstel speelt erg in op lichtwerking en het creëren van openheid en transparantie. Het 

paviljoen bestaat uit een opengewerkte horizontale basis waaruit een groot cilindervolume bestaande 

uit glas en staal oprijst. Dit verticale effect wordt extra in de verf gezet door een grote zuil van licht.  

De cilinder bestaat volledig uit glas, met een decoratieve band aan de top van het paviljoen en de 

letters USSR met een reliëf van twee arbeiders of boeren die het wapenschild van de USSR in de lucht 

houden. Dit decoratieve element lijkt in metaal uitgewerkt te zijn. Verder lijkt de basis van dit paviljoen 

vrij eenvoudig uitgewerkt te zijn, met enkel openingen waar nodig is voor de circulatie. Het plein 

rondom het paviljoen is ook leeg, op enkele bezoekers en een geparkeerde auto na. 
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Bespreking 

Hoewel dit paviljoen qua vorm en stijl aan de bepalingen lijkt te voldoen, waren er misschien twijfels 

over de keuze van een cilinder. Later blijkt dat het paviljoen van de VS ook voor een ronde vorm koos. 

Mogelijk waren er reeds vermoedens dat de VS voor een gelijkaardige vorm zou kiezen en opteerde 

de VS inderdaad voor een cilindervormig paviljoen, het grootste ter wereld in deze periode. Het 

ontbreken van een vlaggenmast en verdere inkleding van het paviljoen waren misschien ook 

minpunten voor dit projectvoorstel. Daarnaast is niet helemaal duidelijk hoe dit paviljoen en de 

transparantie die het lijkt te hebben, gerijmd kunnen worden met een effectieve realisatie en 

inbouwen van tussenverdiepingen.  
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5.4.  Het winnende paviljoen 

Het winnende team van deze architectuurwedstrijd was een vrij jong collectief van architecten: 

Anatolij Trofimovich Poljanskij (1928-1993), Alexander B. Boreckij (1911-1982), Ju. I. Abramov , V. A. 

Dubov, ingenieur Ju. V. Rackeviča en co-auteur ingenieur K. N. Vasil’evoj. Samen vormden ze 

ontwerpteam vijf van het Ministerie van Bouwwerkzaamheden. 

Figuur 20: Anatolij Poljanskij en Alexander Boreckij. Project voor het paviljoen van de USSR op Expo ’58. 

Zijaanzicht. 1957. Papier, waterverf, inkt. 60 x 149. Ščusevmuseum, 13165-3. 

Het project neemt de simpelste vorm als uitgangspunt, namelijk die van een balk. De nieuwigheid van 

dit ontwerp is dat het hele paviljoen opgehangen is aan zeven paren kolommen. Deze kolommen 

ondersteunen het aluminium dak, de glazen gevels opgehangen aan dit dak en de 

mezzanineverdieping (afbeelding 18). Het paviljoen is een elegant en licht gebouw uit glas, aluminium 

en staal, dat ’s nacht licht lijkt uit te stralen.178  

 

                                                           
178 GARF f. 9470, op. 1, d. 22, l. 39-40.  
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Figuur 21: Anatolii Poljanskij en Alexander Boretski. Project voor het paviljoen van de USSR op Expo ’58. Zicht op 

hoofdingang. 1957. Papier, waterverf, inkt. 60 x 149. Ščusevmuseum, 13773. 
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5.4.1. Beschrijving van het paviljoen 

Hun paviljoenontwerp was veruit een van de eenduidigste in vormgeving en kenmerkte zich door de 

sterke vorm van een balk in glas, aluminium en staal. Het paviljoen had een originele constructie 

waarbij een stalen skelet alle onderdelen en gewicht droeg. Daarnaast was het licht en elegant door 

de glazen gevels, die ’s nachts het paviljoen liet schijnen (afbeelding 41-42). Om het oneven terrein als 

bepalende factor uit te schakelen, bestaat de basis van dit voorstel uit een groot platform met 

monumentale trappen die naar het hoofdgebouw leidden. Deze trappen gaven het gebouw niet enkel 

een monumentaler uitzicht, ze kunnen ook als podium voor optredens gebruikt worden. In dit volume 

zat verder ook nog de bioscoopzaal in verwerkt. Rondom werd de openluchttentoonstelling 

geplaatst.179  

Zoals aangegeven in de wedstrijd was het opgelegde idee om het paviljoen als één grote, monumentale 

elementaire vorm te ontworpen, dat de hele tentoonstelling zou huizen. Het hoofdidee achter deze 

vorm was dan ook om de best mogelijke condities voor de tentoonstelling te creëren. Het paviljoen 

werd ook wel een Parthenon van glas en staal genoemd. De façade bestond uit een grote doorlopende 

glazen gevel, zowel transparant en niet-transparant glas werden gebruikt, die over de plint lijkt te 

hangen. Deze glazen gevel werd  onderaan afgewerkt en omzoomd met een decoratieve band met 

geometrische figuren (afbeelding 38). De gevels zijn opgebouwd uit glazen prisma’s die verticaal over 

de hele lengte van het gevel liepen, met uitstulpingen die in een hoek van 45 graden op het aluminium 

frame stonden van de gevel stonden (afbeelding 140-142).180  

De hoofdingang bovenaan de monumentale trappen bestond uit een zware, lichtjes gebogen 

marmeren colonnade die de letter URSS droegen (afbeelding 37-39), bekroond met een groot, verguld 

Sovjetwapenschild (afbeelding 39-40). De ingang was gevormd uit ovalen zuilen die een horizontale 

overkraging ondersteunden (afbeelding 135-136, 139). Daarachter bevonden zich de grote glazen 

deuren die toegang tot het paviljoen gaven (afbeelding 43).181  

Het paviljoen was opgebouwd uit  twee rijen van acht vrijstaande U-kolommen die elk 28 meter hoog 

waren en opgebouwd uit lichte stalen buizen (afbeelding 114-120). Hierdoor had het paviljoen geen 

fundering nodig, de hele structuur was opgehangen aan deze zestien masten. De buitenste twee paren 

masten werden eerst gebouwd en met kabels rechtgehouden, nadien werden de volgende paren van 

U-vormige kolommen opgericht (afbeelding 127).182 Deze kolommen ondersteunden de spanten die 

met een kleine hellingsgraad op een hoogte van twintig meter (niveau 70,75 tot 73,85) als armen uit 

de kolommen groeiden (afbeelding 131-133). Deze spanten ondersteunden zelf dan weer de gesloten 

zijdes van het dak (niveau 73,85, afbeelding 134) en werden gestabiliseerd met kabels die vanaf de top 

van de kolommen (niveau 80,60) vertrokken en op hun plaats gehouden werden dankzij de liggers. Het 

                                                           
179 Gerchuk, “The aesthetics of everyday life in the Khrushchev Thaw in the USSR (1954-1964).” 
180 Nikolaev, Bsemirnaja Vystavka v Brjussele 1958, 98.  
181 Reid, Modernity and realism, 189. 
182 Petrova, A., H. Podgorskaja, en E. Ysova. Tentoonstellingscatalogus Istorija Sovetckich Pavil’onov, 167. 
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opengewerkte middendeel van het dak werd overdekt met prisma’s uit aluminium en gewapend glas 

van 2x3 meter (zie afbeelding 148-149).183  

Het glazen gordijn opgebouwd uit glas en aluminium werd bevestigd aan de buitenste liggers en was 

zo opgehangen aan het plafond. De constructie van de glazen wanden bestaat uit roostervakken van 

zes meter die tegelijkertijd dienst doen als actieve elementen van de transversale constructie 

(afbeelding 6). De binnenste groep liggers ondersteunden de aluminium overkraging van het middelste 

dakdeel dat met glas werd overdekt (afbeelding 144, 147, 150-151). Op een hoogte van zes meter 

(niveau 60.50) droegen de kolommen ook de liggers van de mezzanine. Deze mezzanine had ook nog 

extra ondersteunende kolommen achter de façade (afbeelding 145-146). De mezzanine werd gebouwd 

zodra de zestien U-vormige kolommen werden gebouwd (afbeelding 128-130). Samen vormden zij  de 

ruggengraat van dit gigantische glazen gebouw.184  

De afmetingen van het paviljoen bedroegen 72x150x20 meter, het paviljoen was ongeveer drie 

verdiepingen hoog. Dit nam 63% of 15 300 m2 van het totale plot op. Het hoofdgebouw had een 

volume van 241 552 m3 met een oppervlakte van 23 400 m2. De tentoonstellingsoppervlakte hiervan 

bedroeg 21 793 m2, daarnaast was er een administratief bureau van 400 m2. Het restaurant had een 

oppervlakte van 541 m2 en een keuken met technische ruimtes ter grootte van 682 m2 (zie afbeelding 

109-116 voor de grondplannen op alle niveaus).185 Het paviljoen had een totale capaciteit voor 7640 

mensen. De bioscoop werd niet parallel ingepland met het hoofdgebouw maar met een hoek en samen 

bepalen ze de ruimtelijke compositie van het terrein. Deze bioscoop had een volume van 13 470 m3 en 

een oppervlakte van 1598 m2.186  Daarnaast stond de grote vlaggenmast met cannelures aan de basis 

(afbeelding 30-31).  

De architecten trachtten daarnaast om zo veel mogelijk van de originele bomen te bewaren, die in het 

noordelijke deel van het terrein en op de randen stonden. 187 In het paviljoen zelf vormt zo een groepje 

bomen het middelpunt van een plein (zie foto). Daarnaast voorzien ze de aanplanting van 14 

decoratieve bomen en ongeveer 400 meter aan groene borduur en daarnaast een gazon en 

bloemenbeplanting van 2 500 m2. Daarnaast werd 2 300 m2 geasfalteerd.188 

                                                           
183 RAB, f. 1760, d. 3211, l. 5, 21-22. 
184 Ibidem, d. 3211, l. 6-7. 
185 Ibidem, 4. 
186 RAB, f. 1760, d. 3203, brief 30/11/1957 met in bijlage de aangepaste plannen waar de extra nooduitgangen 
geplaatst werden om het paviljoen zo veilig te maken voor de grote aantallen bezoekers. 
187 RAB, f. 1760, d. 3211, l. 2. 
188 Ibidem. De architecten hebben getracht om zo veel mogelijk van de originele bomen te bewaren, die in het 
noordelijke deel van het terrein en op de randen stonden. Daarnaast voorzien ze de aanlanding van veertien 
decoratieve bomen en ongeveer 400 meter aan groene borduur, en daarnaast een gazon en bloemenbeplanting 
van 2 500 m2. De groendienst ontdekte na een plaatsbezoek en informeel gesprek met een van de architecten, 
dat het team van de USSR uiteindelijk helemaal geen rekening hadden gehouden met het vooropgestelde plan 
met de te bewaren bomen op. In de loop van 1956 volgde hierrond nog communicatie. De Russische sectie 
beweerde toestemming te hebben van Baron Moens de Fernig, maar de groendienst wou niet toegeven aan de 
verwijdering van deze bomen.  In februari 1957 evacueerde de groendienst enkele zeldzame bomen net voor het 
gieten van de betonnen fundering, die sneller dan voorzien gestart werd.  In totaal werden 65 bomen bedreigd.  
USSR kreeg voor enkele toestemming tot afbreek maar leek ondanks beloftes van bijvoorbeeld enkele bomen 
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De compositie van deze verschillende onderdelen werd gevisualiseerd in de maquettes die gemaakt 

werden. De maquettes zijn niet overgeleverd maar wel gefotografeerd. De eerste maquette toont een 

eerdere versie van het uiteindelijke paviljoen, ingepland op het terrein (afbeelding 21-22). De plateau, 

monumentale trappen en het tweede volume met bioscoopzaal en vlaggenmast worden ook 

weergegeven. De tweede maquette toont een driehoekig terrein dat later aan de USSR werd 

toegekend (afbeelding 23-24). Dit huist de openluchttentoonstelling met onder andere een 

nagebouwde mijn en machines uit de zware industrie.  

De afmetingen waarmee het ontwerp van Poljanskij architectuurteam gekozen werd, werden later nog 

aangepast. De oorspronkelijke afmetingen van 80x168x23 meter werden naar aanleiding van een 

bijeenkomst van de ministers van de organiserende ministeries ingekrompen tot 72x150x20 meter.189 

 

  

                                                           
rond het standbeeld van Lenin te laten staan, werden toch alle bomen in het paviljoen en op de plaats van de 
bioscoopzaal verwijderd. De USSR kreeg na afloop van Expo ‘58 verschillende boetes voor dode of onherstelbare 
bomen.  
189 GARF f. 9470, op. 1, d. 22, l. 39-40. Bijdrage van Boreckij op de vergadering met alle deelnemende ministeries, 
1 september 1956. 
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5.4.2. Ontwerpproces 

Het perfecte paviljoenontwerp ontstaat niet meteen. In verschillende stappen en fases werd een 

initiële schets of idee steeds verder en verder uitgewerkt. Meestal is dit ontwerpproces verloren 

gegaan, maar in het geval van dit gebouw is het deels te reconstrueren. Poljanskij publiceerde namelijk 

een deel van tekeningen uit het ontwerpproces.190  

Een vlugge schets toont al meteen de intentie om één groot balkvormig volume op te richten, 

schijnbaar volledig in glas (afbeelding 4). Dit volume is krachtig en representatief, met het wapenschild 

van de USSR op de hoofdgevel. Het paviljoen is gebouw op een platform waarop eveneens enkele 

vlaggenstokken op staan. Helemaal vooraan aan het terrein staat een gigantische vlaggenstok die wel 

drie keer hoger is dan het paviljoen. Daarnaast is het paviljoen ook nog bekroond met een sculptuur. 

Van dit ontwerp lijkt ook een plattegrond geschetst te zijn (afbeelding 5). Hierop lijkt het paviljoen 

bijna heel het terrein in te nemen, wat in strijd was met de bepalingen van de organisatoren.191 

In enkele latere schetsen werd getracht dit grote balkvormige volume in te bedden in een 

architecturaal kader (afbeelding 6-7). Door het paviljoen tussen twee torenvolumes en propyleeën in 

te vatten, dachten de architecten mogelijk het paviljoen stevigheid en stabiliteit te geven. De grote 

glazen gevel wordt hier ook opgehangen aan de twee zijtorens (afbeelding 9). De mezzanineverdieping 

wordt in deze schetsen ook duidelijk naar voren gebracht. Naast het paviljoen staat een grote kolom 

met standbeeld en wapperende vlag als bekroning. 

In de uiteindelijke versie van dit voorstel krijgen de zijtorens een architecturale uitwerking met 

materiaalpolychromie en een horizontale geleding (afbeelding 8). Ze worden ook bekroond met een 

standbeeld of een soort toren.  De façade draagt het wapenschild en vanboven staan de vier letters 

USSR in groot formaat. De propyleeën zijn in steen gebouwd maar zonder decoratieve uitwerking, 

conform de bepalingen van Chruščëv. De zware kolom met standbeeld werd vervangen door een ranke 

vlaggenmast. Dit voorstel was mogelijk een optie om in te dienen als projectvoorstel, aangezien 

hiervan ook een technische doorsnede werd opgesteld (afbeelding 9).   

Daarnaast werd nog een ander project uitgewerkt. De tweede zijtorens zijn vervangen door blinde 

gevels die onderdeel zijn van een rechthoekig volume waar het middendeel naar voren uitspringt. Dit 

middendeel is volledig uit glas opgebouwd, draagt het wapenschild van de USSR en heeft een 

gelijkaardig voorportaal zoals de andere ontwerpen. De zuil met sculptuur komt ook in dit ontwerp 

terug. Zonder de zijtorens komt het idee van een balkvormig volume beter tot uiting. Mogelijk 

twijfelden de architecten over de bouwtechnische haalbaarheid van hun ontwerp, aangezien ze steeds 

proberen het grote glazen volume een stenen verankering te geven, in de vorm van zijtorens of van 

                                                           
190 A. T. Poljanskij, Bsemirnaja Vystavka v Brjussele. 1958. Pavil’on SSSR, (Moskou: 1960). De hoofdarchitect van 
dit project publiceerde achteraf een bundel met een beschrijving van het paviljoen, technische plannen, een 
korte beschrijving van de vernieuwende stalen constructie die dit gebouw draagt en fotomateriaal van de 
vooruitgang van de werf.  
191 De organisatoren van Expo ‘58 vroegen om maximum 70% van het terreinoppervlak op te nemen. Dit voorstel 
voldoet hier niet aan. Het uiteindelijk gebouwde paviljoen overschrijdt deze limiet ook nog altijd, maar laat wel 
iets meer vrije ruimte dan dit eerste idee. 
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deze blinde gevels. Mogelijk werden later nieuwe technologieën gevonden door de ingenieurs 

verbonden aan dit project en konden ze zo hun idee van een glazen doos wel werkelijkheid laten 

worden. Mogelijk werd ook in opening van het gordijn naar het Westen nieuwe constructiemethodes 

ontdekt die dit paviljoen realiteit kon laten worden. 

In ieder geval is het volgende ontwerp drastisch anders, met de glazen gevel hangend over de stenen 

plint, zonder omkadering of stenen gevels (afbeelding 11-12). Eerdere voorstellen tonen naast de 

hoofdingang nog een hoge sokkel met standbeeld. In latere versies wordt dit achterwege gelaten 

(afbeelding 13-14). Mogelijk had dit voorstel in de eerste ronde van wedstrijd wel nog de sokkel met 

standbeeld, zoals te zien is op de maquette (afbeelding 21-22). In de bewaarde presentatietekening is 

deze echter niet meer te zien. Mogelijk behoorde dit tot de aanpassingen die tussen de eerste en 

tweede ronde uitgevoerd mochten worden, met als doel het ontwerp meer naar de wensen van het 

regime af te stemmen. Dat wil zeggen, zonder veel sculptuur of opzichtige ornamentiek maar liever 

een sterk, transparant gebouw dat een indruk achterliet dankzij zijn monumentaliteit en moderniteit. 

De prisma’s die de voorgevel versieren zijn wel niet helemaal getekend zoals later werd uitgevoerd, 

mogelijk met reden om de tekening duidelijk te houden en in te spelen op het transparante effect, dat 

wel bewaard zou blijven bij de realisatie van het project maar mogelijk in deze tekening verloren kon 

gaan.  

In vergelijking met de andere architectenteams kozen zij dus voor een meer uitgepuurde vorm zonder 

teveel extra’s die enkel de kracht van deze vorm zouden bezoedelen. Ze omarmden als beste de 

nieuwe architecturale principes en gingen hier bewust mee om in hun ontwerp, door stapsgewijs de 

verschillende decoratieve elementen te schrappen. Het architectenteam besproken in 6.2.6. had een 

gelijkaardig idee maar slaagde niet in het idee van de grote, glazen balk uit te werken. Het lijkt dat 

Poljanskij en zijn team meer op de hoogte waren van de nieuwe ideeën van Chruščëv en daardoor 

beter aanpassingen konden doorvoeren en zo gewonnen hebben. Zij pasten de moderne technieken 

op een originele manier toe, zonder te vervallen in een blindelings overnemen van Westerse invloeden 

en technieken. De decoratie die wel in dit paviljoen aanwezig is heel subtiel, zoals de bronzen banden, 

mozaïek en patroon in het plafond van de hoofdingang en de geometrische band onderaan de glazen 

gevel (afbeelding 33, 37-38). Daarnaast zorgde de opbouw van de gevel met glazen prisma’s voor ritme 

en afwisseling in de gevel. Het moderne karakter van dit paviljoen en diens lichtheid, ondanks de 

massale grootte, veraste vele bezoekers en theoretici.   

Deze nieuwe stijl van wat later het Sovjet-modernisme genoemd zou worden, werd dus van bovenaf 

opgelegd op een manier die het zo goed als onmogelijk maakte om deze niet te volgen. De eerste keer 

dat deze nieuwe wijze van over architectuur denken en bouwen zijn debuut maakte, was op de 

wereldtentoonstelling Expo ’58. Door als eerste wapenfeit de eerste internationale tentoonstelling na 

WOII te kiezen, de tentoonstelling van het decennium en naar wat later blijkt de 2de helft van de 20ste 

eeuw,  zenden ze een duidelijk signaal uit. Dit paviljoen zette de nieuwe stijl van het socialistisch-

realisme op de kaart en werd zo het voorbeeld waar andere architecten zich naar moesten spiegelen. 

Het paviljoen kan dus als een manifest van het Sovjet-modernisme gezien worden. 
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5.4.3. Het architectenteam 

Het ontwerpteam lijkt dus wel op de hoogte te zijn van de architecturale vernieuwingen en de eisen 

van het nieuwe regime. Maar waren deze architecten al lange tijd aan het werk of waren ze nog maar 

net begonnen in de architectuurwereld? Een korte biografie en oeuvre van deze architecten kan 

mogelijk meer licht werpen op de ontwerpkeuzes die ze maakten.  

Anatolii Trofimovich Poljanskij (1928-1993)  

Poljanskij werd geboren in Dontesk en genoot zijn architectuuropleiding aan de Moskovische 

Architectuuracademie. Wanneer hij net afgestudeerd was zouden de veranderingen onder Chruščëv 

net van start gaan. Hij als architect had nog geen groot oeuvre kunnen uitwerken of belangrijke 

projecten kunnen binnenhalen. Mogelijk was het paviljoen van de USSR op Expo ’58 een van zijn eerste 

grote projecten. De vele prijzen die het paviljoen won op Expo ’58 konden voor hem mogelijk de start 

van een mooie carrière worden. 

Kort na Expo ’58 zou hij zich stortten op een nieuw project: Artek (1960-1970). Dit internationale 

kindercomplex op de Krim bestond uit verschillende gebouwen en werd helemaal in de geest van het 

Sovjet-modernisme opgetrokken, eenvoudig, transparant, sober en tijdloos. Na renovaties werd dit 

complex van meer dan 150 gebouwen in 2009 opnieuw geopend. Voor dit ontwerp ontving Poljanksij 

in 1967 de laureatenprijs van de USSR.192  

Hij werkt daarnaast ook nogmaals samen met Boreckij voor het Paleis Solomov in Moskou (1959).193 

Zijn stijl zal later meer invloeden van het rationalisme en functionalisme opnemen. Dit komt 

bijvoorbeeld tot uiting in zijn ontwerp voor het Leninmuseum in Moskou (1969-1980), waarvoor hij 

zich inspireerde op het Justitiepaleis in Brazilië. Op de Krim bouwde hij verder nog het Yalta Hotel 

(1974-1979), bedoeld voor buitenlandse gasten.194 In 1979 werd hij volwaardig lid van Kunstacademie 

van de USSR.195 Een jaar later werd hij ook benoemd tot Architect van het Volk van de USSR.196 

Daarnaast ontwierp hij verschillende Sovjetambassades zoals in Zweden, Egypte (1974) en 

Griekenland.197 

In de jaren ’80 bouwde hij onder andere het herdenkingscomplex voor de Overwinning van het 

Sovjetvolk in de Grote Patriotische Oorlog (Комплекс памятника Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне на Поклонной горе, 1982-1991).198 Voor de duizendjarige 

herdenking van de kerstening van Rusland ontwerpt hij de Chram Tysjačeletija Kreščenija Rusi (1989-

1990) in Moskou.  

                                                           
192 Unknown historu 78-79, zie map drive voor foto’s 
193 wedstrijdontwerp 11960/1-2 
194 Unknown history 76-77 
195 Juiste naam in tekst hier al geweest? Anders toevoegen 
196 People’s architect of the USSR народный архитектор СССР (1 
197 Geel boek p 178 
198 Sovetskii architecturii 34-35 en Shshev 13823 1-54  
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Hoewel van Poljanskij redelijk wat projecten bekend zijn en ook in het Ščusevmuseum een heel aantal 

ontwerpen opgeslagen ligt, is het vreemd dat hij niet bekender is geworden.199 Een aantal van zijn 

gebouwen komen wel voor in fotoboeken over het Soviet-modernisme. 

Aleksandr Borisovič Boreckij (1911-1982) 

Waar Boreckij zijn opleiding genoot is niet bekend. Vanaf 1938 kon hij al terecht in het atelier van 

architect L. M Poljakov (1906-1965) die op dat moment bezig met het ontwerp van het Paleis van de 

Sovjets. Daar was hij verantwoordelijk voor het interieur van de foyer en de bankethal. Dit project 

werd uiteindelijk niet voltooid. Na de oorlog ging hij weer aan de slag bij Poljakov waar hij vooral 

residentiële projecten uitwerkte.  

 

Zijn bekendste project is het Leningradskajahotel (1949-1957) in Moskou, één van de Stalin-

wolkenkrabbers of Zeven Zusters. Hoofdarchitect van dit project was Poliakov (1906-1965). Na de wet 

van Chruščëv werd dit gebouw een van de voorbeelden van hoe het niet moest. Zowel Poliakov en 

Boreckij verloren hun Stalin-prijzen die ze met dit gebouw eerder ontvangen hadden. De architecten 

verwachtten zelfs een rechtszaak maar werden gered hiervan door commentaar van Al. Mikoyan (А.И. 

Микоян) die in het Politbureau het argument aanbracht dat het het regime was dat deze opdrachten 

gaf, dat zij ze uitvoerden en dus niet verantwoordelijk waren. De rechtszaak kon afgewend worden 

maar dit zorgde wel voor een zware aantasting van hun naam.  

Daarnaast ontwierp Boreckij nog een aantal projecten na zijn deelname aan het paviljoen van de USSR, 

maar dit zijn vooral residentiële projecten waarover momenteel weinig bekend is.200 Over de 

architecten Abramov en Dubov is nog minder gekend. Abramov werkte mee aan een groot 

administratief gebouw op het Smolenskajaplein in Moskou en ontwierp enkele typeprojecten voor 

arbeidersclubs.201 

 

 

  

                                                           
199 Прибреженый 1961 P1A 10213/1-2); Эскиз к проекту гостиница P 13924/1-3; Wedstrijd Dobur-centrum in 

Parijs 1971 (13928/1-2), documenten bewaard in het architectuurarchief in Moskou. 
200 Informatie van de fiche Boreckij in het museum van architectuur in Moskou. 
201 Documenten in in et architectuurmuseum in Moksou P1A 4369-4372, Р1а 11937/1-6. 
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6. Paviljoen van de USSR 

Nu het paviljoen gekozen was, kon het organiserende team verdergaan met de voorbereidingen van 

de tentoonstelling. Het paviljoen had een vrij eenduidige lay-out: in de grote, centrale hal konden 

verschillende soorten tentoonstellingen gehuisvest worden (afbeelding 16). Dit gaf het organiserende 

team enige vrijheid om hun ideeën tot kort voor de opening van de tentoonstelling te herzien.202  

Enkele onderzoekers legden in hun onderzoek reeds de nadruk op de concurrentiestrijd tussen de 

USSR en de Verenigde Staten en de spanningen van de Koude Oorlog. Het paviljoen is natuurlijk meer 

dan allen een antwoord op de Amerikaanse sectie en enkel dit idee als uitgangspunt nemen zal geen  

correct of inclusief beeld van het paviljoen opleveren. Toch was deze dreiging, zelf ook aangewakkerd 

door de media en de Belgische organisatoren, iets waar de USSR-organisatoren rekening mee hielden. 

Zij voelden aan dat de Belgische organisatoren hen omwille van die spanningen zeer bewust tegenover 

het paviljoen van de VS plaatsten. De organisatoren meenden daarom dat ze deze tegenstelling of 

strijd ook bewust moesten aangaan, ze hadden nu immers al toegezegd om deel te nemen aan Expo 

‘58:  

They set the question overtly that Brussels is an arena in which two worlds will struggle. They will strive 

to show what are the advantages of the capitalist order over the socialist. This idea is undoubtedly the 

main one for the organizers of the exhibition. If we take into account the events that took place at the 

end of last year (1956) and all the propaganda, this thesis is most serious and we must conduct real 

Bolshevik struggle at this exhibition, having undertaken it.203  

Ondanks dat het paviljoenontwerp al in 1956 vast lag, probeerden de organisatoren van de Sovjet-

sectie toch nog informatie over de andere paviljoenen te bemachtigen. Wegens de korte deadlines 

waren vele ontwerpen nog niet gekend maar de USSR kon niet eeuwig wachten op informatie, zij 

moesten op tijd met de bouw van hun eigen paviljoen beginnen om de opening van de 

wereldtentoonstelling te halen. De organisatoren van de wereldtentoonstelling organiseerden in 

november 1956 een bijeenkomst voor alle deelnemende landen, met als doel kennis te maken met de 

paviljoenen van de andere deelnemers. Viktor Dubov representeerde de USSR en probeerde toch wat 

informatie over andere paviljoenen te krijgen. Hij kreeg te horen dat ze een cirkelvormig paviljoen als 

idee hadden met een gelijkaardig volume als dan van de USSR, maar geen hoogbouw. Pas op een 

receptie op 31 mei 1957 kondigde de VS aan dat hun paviljoen het grootste cirkelvormige gebouw te 

wereld zal zijn. Meer informatie over de constructie en techniek kreeg het organiserende team pas in 

oktober 1957. De bouw van het paviljoen van de USSR was dan al reeds begonnen dus aanpassing, 

indien ze die wouden, waren niet meer mogelijk.204 

Niet enkel is het paviljoen van de USSR recht tegenover dat van de VS een weergave van de 

geopolitieke situatie anno 1958, ook de aanwezigheid van enkele Europese socialistische landen zijn 

een weergave van de politieke banden op het internationale toneel. Zo lagen volgens de plannen 

                                                           
202 Nikolaev, I. C. Bsemirnaja Vystavka v Brjussele 1958, 98. 
203 GARF f. 9470 op.1 d.21, l. 162, De commissaris-generaal van USSR koppelt deze informatie terug naar het 
organiserende team op 11 mei 1957. 
204 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 23-24. 
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Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Bulgarije, Polen en Roemenië in de directe nabijheid van het paviljoen 

van de USSR. Het organiserende team van de USSR wou deze kans ten volle benutten en kwamen met 

de desbetreffende organiserende teams samen om een gemeenschappelijk architecturaal ensemble 

van paviljoenen van de socialistische landen te brengen. Deze ambitieuze plannen draaiden op niets 

uit aangezien vele landen terugtrokken omwille van economische redenen.205  

Verschillende kapitalistische landen waren bewust bezig met het tentoonstellen van hun ideologie en 

waarden. Het ging bij hun niet over wat ze produceren, maar om wat ze representeren.206 Binnen  de 

Sovjet-organisatie werd dan ook regelmatig gecommuniceerd over het belang van Expo ’58 aangezien 

de twee verschillende economische systemen daar zouden samenkomen. Jakov Alekseevič Lomko 

(1917-2018), hoofd van Sovjet Informatie Bureau, stelde voor dat de USSR zijn eigen 

problemen/tekortkomingen toegaf op vlak van de economische achterstand.207 Het Sovjetregime 

begreep dat het blijven van een wereld op zichzelf geen optie meer was en zocht een pragmatischere 

houding tegenover de westerse cultuur. In plaats van bepaalde elementen te verbieden, en ze zo nog 

aantrekkelijker te maken, werd er net in concurrentie gegaan met de westerse importproducten. Door 

betere en meer geschikte producten te voorzien, zouden de inwoners als vanzelf voor de Sovjet-versie 

kiezen.208  

 

Op het event van Expo ’58 zullen ze dan ook hun ideologie en de intrinsieke waarden van de USSR 

voordragen. Deze verandering in insteek kwam vooral op aansturen van Žukov (1908-1991), die goed 

op de hoogte was van wat de andere secties op Expo ’58 zouden presenteren en daarom de meer op 

handel geïnspireerde plannen van de USSR wou wijzigen richting de ideologische, wetenschappelijke 

en culturele confrontatie.209 Omdat de USSR nog niet dezelfde welvaart hadden als andere landen, 

hadden ze ook schrik om negatief uit te vallen in deze vergelijking. Daarom was het beter idee, in 

overeenstemming met de ideeën van Žukov inzetten op de verwezenlijkingen van de Sovjet-Unie op 

slechts 40 jaar tijd. De uitdaging was dan ook om deze temporele verwezenlijkingen in een ruimtelijke 

tentoonstelling te gieten. Het doel was de structuren en mechanismes die de USSR stuurden 

verstaanbaar en aantrekkelijk weer te geven voor het buitenlandse publiek.210 De Sovjet-unie 

                                                           
205 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 21. Voor meer informatie over het paviljoen van Tsjechoslowakije 
en de perceptie van het paviljoen in de media zie p. 22. Specialisten spreken over verschillende vormen van 
socialisme die zich uitten via architectuur, in plaats van één blok. 
206 Ibidem, 16. 
207 Lewis, Siegelbaum. "Sputnik Goes to Brussels: The Exhibition of a Soviet Technological Wonder," Journal of 

Contemporary History 47, no. 1 (2012): 126, http://www.jstor.org/stable/23248984.  
208 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 4-5. 
209 GARF f.9470, d. 21, l. 199, verslag van Ryžkov over een samenkomst van commissarissen te Brussel op 3 
oktober 1957. 
Susan Reid toont aan dat Žukov en andere hooggeplaatsten in de officiële communicatie vooral lieten uitschijnen 
dat deze aanpassing in strategie als het ware opgelegd of gedwongen werd door de Amerikaanse sectie, zij 
zouden de wedstrijd zo opdringen dat de USSR deze wel moest aangaan.  
210 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 48. Voor een meer uitgebreide beschrijving hoe de verschillende 
groepen in het Centrale Comité met elkaar discussieerden over de insteek en opbouw van de tentoonstelling. De 
meer progressieve op het westen gefocuste/afstemmende groep rond Chruščëv nam vanaf juni 1957 de 
dominante positie in de bespreking in. Dit loopt natuurlijk gelijk met het moment dat Chruščëv ook het 
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ontkende zijn economische achterstand niet, maar koppelde dit aan de belofte dat ze de VS in tien a 

vijftien jaar zouden inhalen én het vaste geloof dat de socialistische economische principes hen in die 

strijd de overwinning zullen bezorgen.211 

Deze concurrentie en tegenstrijdige opvattingen werden ook duidelijk in de inhoud van de paviljoen. 

Het Amerikaanse paviljoen bestond uit een groot hoofdgebouw van 104 meter diameter (cirkelvormig 

gebouw) en 30 meter hoog.  Dit was de grootste tentoonstellingshal met een doorlopend balkon waar 

plaats was voor een tweede tentoonstelling. Daarnaast was er een aparte tentoonstelling The 

unfinished work  over de raciale en sociale problemen in Amerika, een 360 graden cinema die een film 

van Walt Disney over de VS toonde en het Amerikaanse Theater met een capaciteit van 1150 personen. 

Verschillende tentoonstellingen waren te zien zoals The face of Amerika, een reeks doodgewone 

voorwerpen zoals nummerplaten, aardappelen en een typische Amerikaanse straat met vitrines, 

boekenwinkels, drogisterijen, een televisiestudio, een tentoonstelling over wetenschap en kunst en 

een show over Amerikaanse woontradities. Dit alles had een heel relaxte sfeer, zonder vaste volgorde 

en waarin de Amerikaanse democratie en vitaliteit centraal stonden. Het was een zorgvuldig gekozen 

selectie van voorwerpen.212  

Dit stond in contrast met het paviljoen van de USSR dat een zo compleet mogelijke show voorstelde. 

Zij toonden een grote tentoonstellingshal, een bioscoopzaal met duizend plaatsen en een 

openluchttentoonstelling over de zware industrie.213 Cruciaal is dat de USSR niet trachtte zomaar alle 

registers van het modernisme open te gooien, maar een selectie van principes maakte  om de eigen 

boodschap meer kracht bij te zetten. Ze zouden dus niet vervallen in de tactieken van VS of Frankrijk 

om een extravagant paviljoen te creëren met truckjes en show. Eerder blijven ze bij een beheerst, 

duidelijk en eenduidige vorm/oplossing die toch hedendaags is.214  

  

                                                           
collectieve leiderschap overheerst én dat de leden van de antipartij groep politiek uitgeschakeld worden, zo ook 
enkele hooggeplaatsten die een rol speelden in de planning van het paviljoen van de USSR, zoals D. Šepilov. 
211 Devos, Moderne Architectuur Op Expo 58: Voor Een Humaner Wereld, 93. 
212 Devos, Modern At Expo 58: Discussions On Post-War Architectural Representation, Diss. doct.,106 
213 Ibidem, 107. 
214 GARF f. 9470, d. 22, l. 39-40. Boreckij stelt het ontwerp voor op de vergadering van het organiserende team 
op 1 september 1956. 
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6.1. De tentoonstelling - brainstormfase 

De interne communicatie van het organiserende team verliep echter moeizaam. Verschillende 

ministeries waren verantwoordelijk voor het opstellen van lijsten met de te tentoonstellen objecten, 

maar velen mistte de intentie/bedoeling en de humane insteek van Expo ’58. Zoals eerder al 

aangehaald behandelden enkele ministers het als een handelstentoonstelling, en werd pas in de loop 

van 1957 actief aan de tentoonstelling gewerkt.215 De Kamer van Handel had reeds veel ervaring met 

tentoonstellingen en had een geijkte werkwijze hiervoor ontwikkeld. In het interbellum organiseerden 

zij de deelname van de USSR op tachtig tentoonstellingen en jaarmarkten in zestien landen, en in de 

naoorlogse periode ook reeds 68 tentoonstellingen in 22 landen.216 

 

Deze Kamer van Handel was reeds enige tijd bezig met de voorbereidingen wanneer Žukov later werd 

aangesteld. Hij had een andere mening over de organisatie van de tentoonstelling dan zijn eerder 

aangestelde collega’s. Zo had Žukov het idee om vooral de strijd aan te gaan op ideologisch vlak en de 

levenswijze van de USSR, door onder andere op cultuur te focussen. Nesterov wou dan weer vooral 

handelsovereenkomsten sluiten, alsof het een handelsbeurs was.217 Žukov overtuigde aanzienlijk wat 

hooggeplaatsten in het Centrale Comité en riep de hulp in van enkele culturele figuren, activisten en 

journalisten die zijn idee steunden, en rond juni 1957 begon hij veranderingen aan de tentoonstelling 

door te voeren, zij het kleine aangezien de voorbereidingen al in een iets te vergevorderd stadium 

waren. De recente ontwikkelingen in de ruimtevaart, zoals de lancering en succes van Sputnik, voegden 

ze aan de tentoonstelling toe. Dit was een schot in de roos en illustreerde de triomfen van 40 jaar 

USSR.218  De Amerikanen dachten immers dat ze de voorsprong hadden en onverslaanbaar waren, 

maar USSR zou het tegendeel bewijzen. Ze wouden de wereld aantonen dat het socialistische pad van 

vooruitgang democratischer én sneller was dan de anderen.219 

 

Cruciaal daarvoor was volgens Žukov het illustreren van hoe al deze Sovjetvooruitgang en -uitvindingen 

de Sovjetmens zelf konden vooruithelpen. De mens zelf moest een centrale rol spelen in de 

tentoonstelling, hoe hij creatief en kwaliteitsvol kon leven dankzij de verwezenlijkingen van het 

communisme. Dit sloot volgens hem niet alleen beter aan bij het overkoepelende thema om een 

humanere wereld te tonen (dus met een focus op de mens) maar was ook voor de internationalere 

bezoekers zich makkelijker in te leven in deze tentoonstelling en de verwezenlijkingen van het 

Sovjetregime als mens zelf in te beelden. Hij hekelde dan ook meermaals de overvloed aan producten, 

statistieken en machines, waardoor de echte boodschap niet meer duidelijk zou zijn voor het 

publiek.220  

                                                           
215 Reid 49, GARF f. 9470 op. 1, d. 22, ll. 14-15. Verschillende versies van lijst met tentoongestelde objecten 
werden opgenomen in het archief. De eerste lijsten vertonen opvallend meer technologische en 
wetenschappelijke objecten, zoals klokken, thermometers, mijnbouwmachines of microscopen. 
216 Siegelbaum, Spoetnik goes to brussels, 122. 
217 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 17. 
218 Ibidem. 
219 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 42. Voor meer over het cultural offensive van de USSR zie F. Barghoon 
The soviet Cultural Offensive: the role of cultural diplomacy in Soviet Foreign Policy (Princeton, NY 1960). 
220 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 50-51. In het GARF zijn de verslagen van verschillende 
ministersbijeenkomsten bewaard waarin deze keuzes besproken worden, verschillende ministeries hebben 
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Vasilij Dmitrievič Zacharčenko (1915-1999, editor van Sputnik en een van de leiders van het Sovjet-

vredescomité) had gelijkaardige kritiek en twijfels op de tentoonstellingsmaquette.221 Hij hekelde 

eveneens het gezichtsloze presenteren van resultaten, zonder focus op de mens zelf. Hij deed concrete 

voorstelling zoals het toevoegen van foto-essays, persoonlijke biografieën of het plaatsen van 

bijvoorbeeld een grote gezinsfoto van een industriearbeider en diens familie in hun huis, waar ze 

genieten van sociale activiteiten, avondschool en een rijk persoonlijk leven, dankzij de revolutie, USSR 

en diens verwezenlijkingen.222 Daarnaast suggereerde hij ook dat de bijschriften bij de tentoongestelde 

objecten gevarieerder en meer uitgewerkt werden. Het tentoonstellen moest meer zijn dan enkel het 

tonen van objecten, het moest ook in dialoog gaan met het publiek en het entertainen.223 

 

Uiteindelijk lijken er stappen gezet geweest te zijn om een public relations adviesbureau in te huren. 

Deze legde eveneens de focus op de mens zelf én informeerde het organiserende team over de 

diversiteit van de aanwezig zullen zijnde bezoekers en hoe deze vasthielden aan het Cartesiaanse 

principe van ‘zien is geloven’, visueel materiaal en bewijs leek hen dus onontbeerlijk als ze de 

bezoekers wouden overtuigen van hun successen. Een warme ontvangst in het paviljoen was dan ook 

cruciaal, het verwelkomen van de bezoekers met een glimlach.224 De raad werd opgevolgd en Žukov 

zijn ideeën werden deels uitgevoerd. Moderne technieken zoals film, televisie en posters moesten de 

positieve atmosfeer van de USSR op de bezoeker overbrengen. De zintuigen moesten geprikkeld 

worden en de toeschouwer geëntertaind moest worden. Directe propaganda was dus te vermijden.225  

Žukov en Zacharčenko brachten ook het idee om de verwezenlijkingen van de ruimtevaart, zoals 

Spoetnik, toe te voegen aan de tentoonstelling.226 Zo geschiedde en Spoetnik werd het middelpunt 

(letterlijk en figuurlijk van deze tentoonstelling), dit was een shot in de roos. Deze prikkelden de 

verbeelding van de toeschouwer als geen ander. Wou vooral bij de gemiddelde bezoekers een 

impressie achterlaten, niet per se de (Amerikaanse) pers die hen als onsuccesvol afschilderde.227 De 

ruimtevaart werd getoond als de grootste verwezenlijking, de top van de piramide van het 

wetenschappelijke onderzoek dat door de USSR uitgevoerd werd. Vooral de drie satellietmodellen 

kregen veel aandacht. Zacharčenko voorzag daarnaast ook een folder Face to face with the cosmos om 

uitgedeeld te worden op Expo ’58. Hij werd daarnaast ook de editor van het tijdschrift Spoetnik dat op 

Expo ’58 uitgedeeld werd en zo ook hulde bracht aan de ster van het paviljoen. Dit tijdschrift speelde 

                                                           
hierover een eigen mening en proberen hun visie en eigen tentoonstellingsobjecten in de tentoonstelling te 
krijgen. 
221 Siegelbaum, Spoetnik goes to Brussels, 127. 
222 GARF f. 9518, d. 588, l. 20, 55, 45-56. 
223 Siegelbaum, Spoetnik goes to Brussels, 127. 
224 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 60-61.  
GARF f. 9470, d. 10, l. 154, 161, 172-173. Dit doet denken aan het actuele voorbeeld van het 
Wereldkampioenschap Voetbal dat dit jaar, 2018, in Moskou georganiseerd werd. Russische werknemers in die 
werkten in het openbaar vervoer of als host/hostess bij het stadium stonden, werden aangeleerd hoe te 
glimlachen naar internationale bezoekers, om ze op deze manier welkom te laten voelen. “Why Russian workers 
are being taught how to smile,” laatst geraadpleegd op 6 augustus 2018, https://www.bbc.com/news/av/world-
europe-44415769/why-russian-workers-are-being-taught-how-to-smile. 
225 GARF f. 9470, d. 21, l. 161 en 207; d. 22, l. 38; Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 64. 
226 Siegelbaum, Spoetnik goes to Bussels, 127. 
227 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 40. 



76 
 
 

 

mee in op de koers die uitgezet was door het organiserende team. Het tijdschriftje was luchtig en 

speels in toon en sprak een groot publiek aan. Op deze manier werden de verwezenlijkingen en Sovjet-

gedachtengoed nog meer vertrouwd bij het publiek.228 

Vanuit de Amerikaanse en algemeen de internationale pers kwam commentaar op de  tentoonstelling, 

die volgens bepaalde journalisten zich niet aan het thema van humanisme hield, te lang was, te 

technologisch en oubollig.229 De tentoonstelling vertoonde inderdaad vele gelijkenissen met het 

paviljoen van ’39. De tijdsperiode om deze hele tentoonstelling uit te denken waren zeer kort, zeker 

vanaf wanneer Žukov pas betrokken werd met de organisatie en hij zijn plannen om de tentoonstelling 

meer op het ideologische te laten focussen moest uitvoeren als louter aanpassingen op de al 

uitgedachte tentoonstelling met handelsdoeleinden. Indien meer tijd gehad of sneller een leidende 

positie voor Žukov, dan had de USSR misschien wel het publiek verrast met een dynamische en 

hedendaagse tentoonstelling. De intenties om een aantrekkelijke doch informatieve tentoonstelling 

waren aanwezig en enkele technieken zoals het gebruiken van fotografie, film, lichteffecten, een 

vleugje dramatiek (de ijsbreker en de zware industrie buiten) waren al zeker en vast aanwezig.230 

Daarnaast was het ook de eerste wereldtentoonstelling na WO II. Waar andere landen de gelegenheid 

hadden om op de vele internationale beurzen en tentoonstellingen te ‘oefenen’ op het tentoonstellen 

en verrassen van het publiek, was het voor de USSR de eerste maal dat ze weer voor zo’n divers en 

internationaal publiek moesten ontwerpen (voor eigen inwoners in USSR zelf wel, maar dat was ene 

minder uitdagende opgave). Nu met Chruščëv het venster op het Westen wat meer geopend was, 

waren er verschillende gelegenheden voor de ontwerpers en tentoonstellingsmaker kansen om 

andere technieken en strategieën te leren. Reizen en culturele uitwisselingen vanaf de 2de helft van de 

jaren ’50 werd steeds meer mogelijk. Dit, uitwisseling en het kijken naar andere tentoonstellingen was 

zeer leerzaam. Daarnaast opende Chruščëv ook de mogelijkheden om het constructivisme verder te 

onderzoeken als inspiratiebron. Zoals eerder aangehaald (waar) verrasten de ontwerpers van de jonge 

Sovjet-Unie reeds met hun tentoonstellingstechnieken en innoveerden ze de wereld van 

tentoonstellen.  

Mits enige tijd en gelegenheid tot oefening (die het heropende VDNKh-park later zou bieden) zouden 

de ontwerpers zeker een visueel sterke en vernieuwende tentoonstelling kunnen neerzetten. Žukov 

was duidelijk mee met de tendensen en noden van een hedendaagse tentoonstelling, maar voor zijn 

collega’s kwam deze boodschap iets te vroeg.  Desondanks is het geen exacte kopie van ’39 maar zijn 

al hinten van moderne technieken aanwezig. De gelijkenis met de tentoonstelling van ’39 is dus niet 

enkel te wijten aan een desinteresse of conservatisme van de ontwerpers, maar ook aan een 

tijdstekort. De Expo viel samen met veranderende tijden in de USSR. De architectuur werd reeds 

                                                           
228 Siegelbaum, Spoetnik goes to brussels, 126, 128-129. Sputnik werd daarnaast op verschillende manieren door 
Belgische fabrikanten opgepikt voor commerciële doeleinden. Allerlei gebruiksvoorwerpen zoals haarspelden, 
Spoetnikbier of een draaimolen werden vernoemd naar de satelliet. Zelfs kinderen werden Spoetnik genoemd, 
een Londense vrouw zo na afloop van Expo ’58 haar zoon Spoetnik genoemd hebben. Verder biedt Siegelbaum 
een interessante blik op het succes van deze wetenschappelijke tentoonstellingen op verdere tentoonstellingen.  
229 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 37. 
230 Ibidem, 40. 
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helemaal geherdefinieerd als een moderne versie van het socialistisch realisme, de 

tentoonstellingsstrategie moest deze update nog volgen.231  

 

  

                                                           
231 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58, 54. Dankzij zijn functie had Žukov veel internationale ervaring en 
contacten, onder andere zijn gesprekken met de minister van Cultuur en Scholen in Tsjechoslowakije, Frantisek 
Kahuda, gaven hem inzicht in hoe een aantrekkelijke tentoonstelling te organiseren. Het paviljoen en de 
tentoonstelling van Tsjechoslowakije zouden zelf een groot succes op Expo ’58 zou worden. Zij plaatsen het leven 
van de doorsnee burger centraal met als thema ‘Eén dag in Tsjechoslowakije’.  
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6.2. De Tentoonstelling - afgewerkt 

Het doel van deze tentoonstelling was het tonen van de successen van veertig jaar Sovjet-Unie met als 

overkoepelende onderwerp ‘Vrede en Werk’.232 Deze grote tentoonstelling is opgedeeld in vier grote 

thema’s. De tentoonstelling startte met een inleidende zaal die de nadruk legde op het USSR socialisme 

dat voor een vreedzame multinationale staat is (afbeelding 44, 46). De tweede categorie focust op de 

resultaten van het harde werk van de Sovjetvolk en verwezenlijkingen in mineralen, energie, industrie, 

landbouw/agricultuur, transport. Hierbij hoorde ook de ruimtevaart, dat een van de grote trekpleisters 

van de tentoonstelling werd (afbeelding 48-50, 52, 55-74, 85-88). De derde thematische zaal toont de 

essentiële ideeën of het fundament van de Sovjetmaatschappij/levensstijl, de pijlers van de 

Sovjetcultuur: onderwijs, wetenschap, cultuur en vrije tijd/ontspanning (afbeelding 76-83, 92-93). Als 

laatste was de materiële cultuur aan de beurt: kledij, voedsel, huishoudelijke items, bouwkunde, 

welfare en ziekenzorg (afbeelding 73-74, 84, 89-91).233  

Het grootste deel van tentoonstelling bevond zich in de centrale hal, maar ook de mezzanineverdieping 

bood plaats voor de tentoonstelling van objecten. Links werd het onderwijs en Sovjetkinderen 

tentoongesteld, rechts een tentoonstelling met Sovjetvrouwen, lichte industrie, voedselindustrie, 

bouwkunde en de reconstructie van Moskou. Op de bovenste verdieping kregen de poolexpedities 

Sovjetliteratuur, kunst en monumentenzorg een plaats. De rechterkant van de mezzanine handelde 

over lichte industrie en de voedselindustrie, samen met de reconstructie van Moskou.234 

 

                                                           
232 GARF, f. 9470, d. 3., beslissing op 31 april 1957 om de meer gespecialiseerde thema’s in de tentoonstelling 
toe te voegen en als algemene thema voor de tentoonstelling de successen van 40 jaar Sovjet-Unie te kiezen. 
233 Opsomming van de verschillende sectoren die zich in het paviljoen bevonden met hun respectievelijke 
oppervlakte.  
1 2600 Inkomhal 
2 2500 Lichte industrie 
3 450 Ruimtevaart met Sputnik 
4  Landbouw en veeteelt 
5 1000 Transport, water land en lucht, de auto’s en luchtvaartmaatschappijen waren een groot succes 
6 12 Vakbond 
7 400 Vrije en sport 
8 76 Sovjet-kinderen 
9 840 Onderwijs 
10 960 Wetenschappelijk onderzoek in de USSR 
11 4000 Cultuur 
12 2400 Huishoudelijke apparatuur 
13 1860 Bouwkunde en monumentenzorg, bijvoorbeeld een maquette-panorama van een fabriek van 
synthetisch rubber, Artek, een wellnessresort in Sochi of Kislovodsk. 
14 400 Vrouwen in de USSR 
15 700 Healthcare 
16 540 Radio en tv 
17 550 Nucleaire energie in vreedzame toepassingen 
18 650 Toerisme 
GARF, f. 9470, d. 3. 
234 Nikolaev 98 en 102 
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Daarnaast was er buiten ook een openluchttentoonstelling (afbeelding 89-105) waar verschillende 

machines uit de zware industrie opgesteld werden. De tentoonstelling bestond uit 700 objecten, 

voorzien door verschillende ondernemingen, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, laboratoria 

en kunstenaars. Hier waren het geen schema’s of diagrammen zoals op voorgaande tentoonstelling 

zoals in 1937 en 1939, maar fysieke objecten.235 De tentoonstelling in het paviljoen van de USSR zou 

de rijkste en meest samenhangende tentoonstelling op Expo ’58 geweest zijn.236  

Deze tentoonstelling had een vaste route die ongeveer vijf a zes kilometer lang was.237 Wanneer de 

bezoeker langs de hoofdingang het paviljoen betrad, bevonden ze zich op niveau 51. Via nogmaals een 

grote trap klommen ze op naar niveau 53 waar ze zich in de hoofdruimte van de tentoonstelling 

bevonden. Rechts konden de bezoekers via een kleinere gang doorlopen naar de sanitaire 

voorzieningen en het café. Het pronkstuk van deze hoofdruimte was het standbeeld van Lenin, dat 

achteraan de ruimte stond en omringd was door de bewaarde bomen. Vanuit deze zaal bereikten de 

bezoekers met trappen de zaal van de zware industrie, die zich op niveau 55 bevond. De parallelle 

zalen toonden transportmachines en de constructie van energiecentrales. Met een andere trap 

bereikten ze de mezzanine op niveau 60.50. Hier stond de tentoonstelling over landbouw en lichte 

industrie. Na het bezoek aan de mezzanine keerden de bezoekers weer naar de gelijkvloerse 

verdieping op niveau 51. Via het rechtergangpad bezochten ze de laatste de zalen op niveau 47.00 

alvorens ze het gebouw verlieten (afbeelding 95, 144). Vandaar liep een pad naar de bioscoop of de 

uitgang. Dit was de vooropgestelde route maar bezoekers die slechts een gedeelte van de 

tentoonstelling wensten te zien, konden via dienstuitgangen op verschillende plaatsen het gebouw 

verlaten (afbeelding 143).238  

Een van de meest gefotografeerde delen van de tentoonstelling was het zicht op de imposante, axiale 

hal met op het einde het standbeeld van Lenin (afbeelding 44, 47). Ook bij de ingang, aan weerszijden 

van de trappenpartij, stonden twee grote standbeelden van een mannelijke en vrouwelijke arbeider. 

Voor deze beelden werd vanuit de Kamer van Handel ook een ontwerpwedstrijd georganiseerd die 

gewonnen werd door A. Zelenski.239 Beelden van Arbeider en Kolchozeboerin werd gemaakt door A. 

Zelenski.240Bij de architectuurwedstrijd werd besloten om buiten aan het paviljoen geen sculpturen 

meer te plaatsen, omdat dit niet meer in lijn was met de nieuwe betekenis van architectuur. Binnenin 

het paviljoen kon dit wel nog, waar ze als kunst getoond werden. Architectuur werd ook op deze 

manier gescheiden van de kunsten. De kostenefficiëntie die opgedragen werd, moest blijkbaar ook in 

de standbeelden doorgetrokken worden. Zo was het standbeeld van Lenin gemaakt uit een 

goedkopere soort plastic op een ijzeren frame, in plaats van voor brons te kiezen. Achter het 

                                                           
235 Petrova, Tentoonstellingscatalogus Istorija Sovetckich Pavil’onov, 167. 
236 Ibidem, 98. 
237 Izabella Blium, Ekspo-58, Ogonek, no. 13 (23/03/1958), 13. 
238 RAB, f. 1970, d. 3202. 
239 Garf, f. 1760, d. 17. De opdracht was om sculpturen bij de hoofdingang te zetten die de vredevolle 
toepassingen van kern- en atoomenergie vertolkten. Het lijkt dat deze opdracht niet echt gevolgd is, de 
organisatoren klaagden in de communicatie over tijdsgebrek. In plaats daarvan kwamen standbeelden van een 
arbeider en kolchozeboerin; Nikolaev, Bsemirnaja Vystavka v Brjussele 1958, 98. 
240 “Sovetskij Pavil’on na Ekspo-58 v Brjussele, laatst geraadpleegd op 7 augustus 2018, https://ru-
sovarch.livejournal.com/577090.html. 
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standbeeld van Lenin bevond zich een grote muurschildering uitgevoerd door Andrej Dmitrievič 

Gončarov (1903-1979) in de typische socialistisch realisme stijl (afbeelding 47). Het Kremlin en Rode 

Plein werd in vol ornaat met kleur en detail afgebeeld en geeft een groot contrast met de flatgebouwen 

en massahuisvestingsblokken in witte en abstracte volumes. Ook bij de ingang zijn twee grote 

muurschilderingen te vinden. Eén aan de linkermuur en één aan de rechtermuur die allen de hele 

oppervlakte innamen (en aanwezig waren op de enige muren die de hele hoogte van het paviljoen 

innemen). De rechterschildering is Voor Vrede (Za Mir, afbeelding 53) van Aleksandr Aleksandrovič 

Dejneka (1899-1969), waar een parade voor het universiteitsgebouw van architect Lev Vladimirovič 

Rudnev (1885-1956) voorbijgaat. Het schilderij  aan de linkermuur is een creatie van Vladimir 

Alesandrovič Serov (1910-1968) die Lenin weergeeft tijdens een van zijn speeches maar dan te midden 

van een grote bouwwerf in de stad, met moderne bouwmaterialen, kranen, prefab-bouwelementen 

in beton, stalen kaders (afbeelding 54).241  

Toonaangevend op deze tentoonstelling was natuurlijk de aanwezigheid van Sputnik en de 

verwezenlijking van de kosmonauten en de ruimtevaart. Deze waren de publiekstrekkers van het 

paviljoen en gaven velen de indruk dat de USSR binnenkort de VS zou inhalen. Vooral de drie satellieten 

waren de publiekslieveling én worden herinnerd als één van de belangrijkste technologische 

verwezenlijkingen van de USSR.242 Dit en het algemene succes van het paviljoen van de USSR en de het 

blok van Oost-Europese satellietstaten (groter dan dat van VS) gaven de USSR een enorme boost in 

zelfvertrouwen.243  

  

                                                           
241 Devos, Modern At Expo 58: Discussions On Post-War Architectural Representation, Diss. doct., 326. 
242 Siegelbaum, Sputnik goes to Brussels, 123. 
243 Reid, “The Soviet Pavilion at Brussels ’58”, 11. 
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6.2.1. Openluchttentoonstelling 

De organisatoren wouden dus ook de ruimte buiten het paviljoen gebruiken om bepaalde 

onderwerpen tentoonstellen, zoals de zware industrie. Omdat dit soort grote machines niet zomaar in 

het paviljoen kon staan, moesten ze hiervoor extra ruimte zoeken. USSR vroeg eerst 2000 m2 en later 

1500 m2 extra aan om een ondergrondse mijn en boortoren te bouwen. De organisatoren zeiden dat 

dit onmogelijk toe te kennen was omdat er geen vrije grond meer was, en indien wel was dit ook 

oneerlijk ten opzichte van andere landen. Daarnaast zou de boortoren van 60 meter hoog ook te dicht 

bij de passerelle staan en zicht hinder opleveren. De grond op de Heizelplateau is ook te moerassig zijn 

om dit te kunnen verwezenlijken. 244   

Uiteindelijk opteerden ze voor een openluchttentoonstelling die iets kleiner in schaal was. Voor de 

petroleumindustrie werden twee putten aangevraagd van diepte 100 meter.245 Hier werd een soort 

van olieboortoren geplaatst op kleinere schaal die met een illusie van de draaiende ringen ook echt 

aarde naar boven leek te brengen. Verder werden er rond het gebouw allerlei landbouwmachines, 

transport- en constructiemachines gezet.246 Idem een reactor die niet via spoorwegen vervoerd kon 

worden wegens te groot. Amerikaanse ingenieur had eerder dit probleem meegemaakt en stelde voor 

het met een helikopter te vervoeren.247 

 

  

                                                           
244 RAB, f. 1760, d. 3202. Brieven in december 1956 en in de loop van januari en februari 1957. 
245 RAB, f. 1760, d. 3202, brief op 21 oktober 1957.  
246 Nikolaev, I. C. Bsemirnaja Vystavka v Brjussele 1958; 98. 
247 RAB, f. 1760, d. 3202, briefwisseling op 11 december 1957. Een van de problemen hierbij was een reactor die 
niet via spoorwegen vervoerd kon worden wegens te groot. Een Amerikaanse ingenieur had eerder dit probleem 
meegemaakt en stelde voor het met een helikopter te vervoeren 
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6.2.2.  Extra activiteiten 

Daarnaast organiseerde het paviljoen verschillende extra activiteiten georganiseerd. Tijdens de 

Nationale dagen werden verschillende culturele gezelschappen uit de USSR uitgenodigd zoals het 

Moskouse Bolshoi-ballet, het Kirov-gezelschap, , het symfonisch orkest onder begeleiding van 

componist Dmitrij Dmitrievič Šostakovič het balletgezelschap van Igor’ Aleksandrovič Moiseev, het 

poppentheater van S. Obrazcov en het circus onder leiding van O. Popov. Deze evenementen werden 

georganiseerd op verschillende locaties in Brussel en kregen veel positieve media-aandacht. 

Daarnaast werd ook een bioscoopzaal voorzien op het terrein. De bioscoopzaal werd ingekleed met 

stoffen zetels (afbeelding 96). De bezoekers kregen hier een gevarieerd aanbod aan Sovjetfilms. 

Daarnaast deed de USSR ook mee met de filmwedstrijden die georganiseerd werden op Expo ’58. Op 

het dak van dit gebouw kwam een terras met schaduw waar bezoekers konden uitrusten. 

Het restaurant bevond zich in het grote paviljoen linksvoor. Het interieur was modern, met stoffen 

stoelen en tafels in de expo-stijl (afbeelding 94). Bezoekers konden hier enkele typische maaltijden 

eten. Als voorgerecht of zakuski waren er witte champignons met pijpajuintjes of koud geserveerde 

steur met mierikswortel. Als soep kon men kiezen tussen lapšča-noedels met champignons ofwel de 

klassieker, Oekraïense boršč. Als hoofdgerecht was er baars in witte wijnsaus, kalfsvlees in 

champignonsaus, Kaukasische ščaščlyk of een gehaktbal met garnituur. Als dessert kon de bezoekers 

kiezen tussen peer in rode wijn, een assortiment van cakejes, sinaasappelsalade of één van de 

huisgemaakte ijsvarianten. Verder waren er ook enkele standjes op het terrein die eten en typische 

producten verkochten (afbeelding 34-35).248  

  

                                                           
248 A. en R. Coffer, hadden eerder op het Heizelterrein hun zaak maar verloren door de expo hun zaak. Als 

compensatie  ondertekenden ze een contract om een kiosk uit te baten in het grote paviljoen van de USSR. Dit 

contract bepaalde dat ze uitsluitend Russische producten zoals Sovjetfilms en postkaarten en foto’s van het 

Russische paviljoen verkochten. RAB f. 1760, d. 3203-3203, diverse brieven in de loop van 1958. 

Daarnaast stond er buiten op het plein ook een ijsjeskraam dat ijsjes volgens Russisch recept verkocht. Hier was 

enige commotie rond, aangezien de organisatie van de Expo de monopolie had op kiosken aangrenzend aan de 

openbare wegen. Dit was ook de locatie waar de USSR de ijsjeskiosk plande, omdat daar meer mensen passeren 

(ook naar foto verwijzen). Baron Moens de Fernig klaagde dus dat deze commerciële plek ofwel in het paviljoen 

zelf geplaatst moest worden (zoals de stand van Coffer en zoals andere standjes met boeken, aanstekers en 

souvenirs al verplaatst zijn). USSR doet dit liever niet en geeft als argument aan dat het ijsjes zijn die volgens een 

unie Russisch recept gemaakt werden en dus beschouwd kunnen worden als landsproduct en dus een inherent 

deel van het paviljoen in plaats van een commerciële commissie. Ijsjesmaker Arctic die het recept kreeg om de 

ijsjes in Brussels te vervaardigen bevestigd.248De organisatoren waren niet zo happig op de vele kiosken en 

commerciële kraampjes omdat ze het beeld van een commerciële wereldtentoonstelling wouden vermijden.248 
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6.3. Heropbouw 

Het gebouw is bijna volledig voorzien uit prefab elementen met als doel achteraf gedemonteerd en 

opnieuw heropgebouwd te worden in Moskou. De afmetingen van deze elementen moeten dus van 

een grootte zijn die transport achteraf toelaat, dus volgens de mogelijkheden van de contemporaine 

spoor- en waterwegen. Daarnaast moet de constructie ook voorzien zijn op zowel de 

weersomstandigheden van Brussel, waar best veel wind is, en die van Moskou, waar sneeuw de 

doorslaggevende factor in het ontwerp is. Daarom werd dubbele beglazing en thermische isolatie 

voorzien.249 Het gebouw was het duurste met kosten in glas en staal, niet enkel door de grootte en het 

ontwerp, maar ook door de noodzaak het gebouw terug te vervoeren naar Moskou. De verschillende 

onderdelen zelf waren vrij economisch maar door de noodzaak ze te berekenen en te voorzien op 

beide weersconditie, werd de kostprijs iets hoger.250 

De bedoeling was op het paviljoen nadien herop te bouwen op het tentoonstellingsterrein VDNKh in 

Moskou.251 Een scheur in één van de gevels zorgde ervoor dat deze plannen herzien moesten worden. 

Berekeningen van de Sovjet-ingenieurs toonden dat de sterkte en stabiliteit van het gebouw door deze 

scheur niet meer optimaal genoeg was om het paviljoen nadien te transporteren en in elkaar te zetten. 

Daarom werd het verkocht aan Belgische firma’s, het Gentse Van Heyghen, voor gebruik in andere 

werven.252  

 

  

                                                           
249 RAB, f. 1760, d. 3203. 
250 Nikolaev, Bsemirnaja Vystavka v Brjussele 1958, 98. 
251 GARF f. 9470, d 21, l. 199-200 en d. 16, l. 104. 
252 RAB, f. 1760, d. 3209, briefwisseling in 1962. Deze scheur vormde tijdens de tentoonstelling zelf al een 
probleem en moest verstevigd worden (d. 3202, brief op 3 maart 1958). 
Dit bedrijf was ook verantwoordelijk voor de afbraak en in ere herstellen van het tentoonstellingsterrein van de 
USSR.  
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7. Besluit 

De architectuurwedstrijd die werd georganiseerd als voorbereiding van Expo ’58, kadert in de grote 

veranderingen in de architectuurwereld. Chruščëv zette de dooi in de USSR in en hij veranderde in 

korte tijd de hele opvatting en ontwerppraktijk van de architectuur. In zijn speech in december 1954 

op het Uniecongres van Bouwers, Architecten en Arbeiders in de Bouw-, Bouwmaterialen- en 

Ontwerporganisaties sprak hij zich uit over de pseudo-classicistische stijl van de architectuur onder 

Stalin. Hij uitte kritiek tegen de kostprijs van de uitgebreid gedecoreerde gevels en het overmatige 

gebruik van ornamenten. Hij stelde voor om kostenefficiënter te bouwen dankzij de introductie van 

standaardisatie, prefabmateriaal en moderne technologie. In november 1955 demonstreerde hij aan 

de hand van een lijst architecten en gebouwen hoe het niet meer moest. Het formalisme van deze 

gebouwen werd de vijand van goede architectuur. Daarnaast werd het licht op groen gezet om 

inspiratie op te doen in het Westen en in de eigen, architecturale tradities zoals het Russische 

constructivisme. In februari 1956 zette hij de destalinisatie volledig in met zijn geheime speech.  

Deze veranderingen weerspiegelden zich in het architectuuronderwijs en hoe de bouwmarkt 

functioneerde. Grote huisvestigingsprojecten werden gelanceerd: snel en goedkoop bouwen werd 

prioritair. Hierbij kwam de grootste verantwoordelijkheid bij de bouwaannemer te liggen en niet 

langer bij de architect. Architectuur moest zich plooien naar de vereisten van de productie. Decoratie 

moest hergedefinieerd worden als een subtiele en originele implementatie van de toegepaste kunsten. 

Grote glaspartijen, een stalen constructie en sober uiterlijk zouden de architectuur bepalen. Deze werd 

als het ware uit de invloedssfeer van de kunsten getrokken, architectuur was een middel om ruimtes 

te creëren en de woningnood op te vangen, niet langer een vorm van creativiteit waar de architect 

met zijn inzichten een originele compositie ontwierp. 

Wanneer de architectuurwedstrijd voor het paviljoen van de USSR op Expo georganiseerd werd in juli 

1956, drongen deze veranderingen geleidelijk aan door in de architecturale wereld. 

Verantwoordelijken voor het uitschrijven en organiseren van deze wedstrijd waren de Raad der 

Ministers van de USSR, de Kamer van Handel en het Ministerie van Bouwwerkzaamheden. De opdracht 

vroeg een paviljoen dat uit één groot volume bestond, met plaats voor een groot aantal bezoekers en 

met een maximale oppervlakte van 25 000 m2 tot 30 000 m2. De tentoonstellingsruimte moest in 

secties onderverdeeld kunnen worden en over eventuele tussenverdiepingen verspreid liggen. 

Daarnaast moest het paviljoen ook demonteerbaar zijn om nadien getransporteerd naar en 

heropgebouwd te worden in Moskou, in The Industrial Exhibition. Om de thematische insteek van Expo 

’58 rond samenwerking en het bouwen aan een betere wereld mee te onderschrijven, wou de USSR 

voor de bouw van het paviljoen zo goed als volledig samenwerken met Belgische bedrijven en 

leveranciers. 
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21 projectvoorstellen werden ingediend, vergezeld van presentatietekeningen en maquettes. Deze 

maquettes zijn niet bewaard maar acht voorstellen op papier. Opvallend was dat verschillende 

architecten al op deze moderne technologieën en bouwmethodes inspeelden, maar op een heel 

letterlijke manier. Deze technieken en vormelijke eigenschappen werden gewoon gekopieerd zonder 

kritische reflectie. Volgens Chruščëv’s definitie is dit dan ook een vorm van formalisme, het één op één 

overnemen zonder eigen inventie. Dit is dan ook cruciaal in het begrip en definiëring van het Sovjet-

modernisme. Het Sovjet-modernisme is geen toenadering naar het Westen of inhaalbeweging met 

andere landen, het is een omarming en keuze uit bepaalde principes en technieken om het 

socialistisch-realisme vooruit te helpen. Het Sovjet-modernisme is dus een update en heroriëntering 

van de officiële stijl die vanuit het regime werd opgelegd. De stijl en vorm van het socialistisch-realisme 

veranderde, maar de inhoud en boodschap bleven dezelfde.  

Van deze 21 inzendingen werd een shortlist gemaakt van de zes veelbelovendste projecten. Zij die 

geen origineel ontwerp boden of de technische vereisten niet bereikten, werden dus geweigerd. De 

kandidaten mochten nog enkele aanpassingen doen ter voorbereiding van deze tweede 

wedstrijdronde. Het winnende project was dat van Anatolij Trofimovich Poljanskij (1928-1993), 

Alexander B. Boreckij (1911-1982), Ju. I. Abramov, V. A. Dubov, ingenieur Ju. V. Rackeviča en co-auteur 

ingenieur K. N. Vasil’evoj. Samen vormden ze ontwerpteam vijf van het Ministerie van 

Bouwwerkzaamheden. Hun paviljoenontwerp was veruit een van de eenvoudigste in vormgeving en 

kenmerkte zich door de sterke vorm van een balk in glas en staal. Het paviljoen had een originele 

constructie waarbij een stalen skelet alle onderdelen en het gewicht droeg. Daarnaast was het 

paviljoen licht en elegant door de glazen gevels, die ‘s nachts het paviljoen lieten oplichten. De nieuwe 

ideeën rond decoratie en het versieren van de gevels pasten ze ook toe op een originele manier, door 

bijvoorbeeld het portaal bij de hoofdingang licht te laten krommen, de pijlers met bronzen banden te 

versieren en de plint van het hoofdgebouw met een decoratieve band met geometrische patronen op 

te luisteren. Daarnaast zorgde de opbouw van de gevel met glazen prisma’s voor ritme en afwisseling 

in de gevel. Het moderne karakter van dit paviljoen en diens lichtheid, ondanks de massale grootte, 

verraste vele bezoekers en theoretici. 

Het paviljoen was opgebouwd uit twee rijen van acht vrijstaande U-kolommen die elk 28 meter hoog 

waren. Hierdoor had het paviljoen geen fundering nodig: de hele structuur was opgehangen aan 

zestien masten. De kolommen moesten dus met een dunne laag gewapend beton verstevigd worden. 

Deze kolommen ondersteunden de spanten die met een kleine hellingsgraad aan de kolommen 

bevestigd waren. Deze spanten ondersteunden de gesloten zijdes van het dak en werden 

gestabiliseerd met kabels die vanaf de top van de paal vertrokken. Dit deel van het dak werd 

opgebouwd uit driehoekige, aluminium prisma’s in gewapend glas. 

De enkele prenten die bewaard zijn, laten een reconstructie van het ontwerpproces toe. Hierin wordt 

duidelijk hoe ingrijpend Chruščëvs’ veranderingen precies zijn. De eerste schetsen van het team gaan  

duidelijk terug op decoratieschema’s en composities van het pseudo-classicisme onder Stalin. 

Doorheen de verschillende schetsen werd het paviljoen steeds transparanter, eenduidiger en 

soberder. Op het einde zal zelfs het standbeeld naast de hoofdingang vervangen worden door een 

groep vlaggenmasten. Dit standbeeld was lange tijd nog aanwezig in het ontwerp, waarschijnlijk zelfs 
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tot in de eerste ronde waarbij ook een maquette werd gemaakt, waarvan enkele foto’s overgeleverd 

zijn. 

Daarnaast wou het organiserende team met de tentoonstelling ook het publiek overtuigen van de 

kracht en vooruitstrevendheid van de USSR en het communistische systeem. Door het 

tentoonspreiden van alle technologische en wetenschappelijke verwezenlijkingen, wou de USSR zijn 

suprematie bewijzen. Tijdens de interne bespreking rezen echter stemmen op die in overeenstemming 

met het vernieuwende paviljoen, ook de tentoonstelling over een andere boeg wouden gooien. Žukov 

en Zacharčenko wouden het socialistische systeem op een interactieve en laagdrempelige wijze 

uitleggen zonder het publiek te overdonderden met grafieken en cijfermateriaal. Hun aanwijzingen 

werden slecht gedeeltelijk gevolgd, wat zich ook in enkele kritischere reviews over het paviljoen 

weerspiegelt.  

Het overkoepelende thema van de tentoonstelling was ‘Vrede en werk’, die 40 jaar van succes onder 

de USSR moest tonen. De tentoonstelling bevatte meer dan 700 objecten, opgedeeld in vier grote 

thema’s. De tentoonstelling startte met een inleidende zaal die de nadruk legde op het socialisme in 

de USSR en hoe dit een vreedzame multinationale staat creëerde. De tweede categorie focuste op de 

resultaten van het harde werk van de Sovjetvolk en verwezenlijkingen in mineralen, energie, industrie, 

landbouw/agricultuur, transport. Hierbij hoorde ook de ruimtevaart met als ster van de tentoonstelling 

Sputnik, die een van de grote trekpleisters van de tentoonstelling werd. De derde zaal toont de 

essentiële ideeën of het fundament van de Sovjetmaatschappij/levensstijl, de pijlers van de 

Sovjetcultuur: onderwijs, wetenschap, cultuur en vrije tijd. Als laatste de materiële cultuur: kledij, 

voedsel, huishoudelijke items, bouwkunde, en ziekenzorg. Daarnaast was er rondom het paviljoen ook 

een openluchttentoonstelling waar verschillende machines uit de zware industrie opgesteld werden. 

De bioscoopzaal voorzag het publiek daarnaast in een gevarieerd aanbod Sovjetfilms. 

De progressieve tentoonstellingsideeën hadden echter wel effect, zo was hun voorstel om de 

ruimtevaart en recente ontwikkelingen met Sputnik ook tentoonstellen een schot in de roos. Sputnik 

werd het symbool voor het paviljoen van de USSR, de naam van het paviljoentijdschrift en zelfs een 

bron van winst voor commercieel ingestelde bedrijven. De USSR focuste in zijn tentoonstelling en 

paviljoen dus op het vertellen van zijn eigen verhaal, zonder in directe aanval tegen de VS te gaan. 

Deze strijd en de tegenstellingen met de Verenigde Staten, die al enkele keren als uitgangspunt van 

het onderzoek naar dit paviljoen genomen werden, mag niet langer het enige perspectief zijn om dit 

paviljoen te bestuderen. Uit archiefmateriaal blijkt dat het organiserende team bezorgd was rond de 

bijdrage van de VS en hoe dit op hun zou afstralen, maar dit was niet hun enige bezorgdheid. De USSR 

probeerde zichzelf in te dekken tegen zo veel mogelijk negatieve commentaar of invloeden, door eigen 

te blijven aan de Sovjetideologie. De USSR vertelde dus hun eigen verhaal met de incorporatie van 

Westerse technieken en invloeden waar ze het zelf gepast vonden. 
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Daarnaast is het paviljoen een kantelmoment in de geschiedenis van de Sovjetarchitectuur. Hoewel 

van de architecten zelf niet zoveel informatie bekend is op dit moment, is wel geweten dat het 

paviljoen een belangrijke plek in de geschiedenis van het Sovjet-modernisme inneemt. Als eerste 

bouwproject én architectuurwedstrijd na Chruščëvs nieuwe wetgeving was het hoe dan ook een 

project dat in het oog gehouden werd. Dat het daarnaast ook nog eens gebouwd werd op één van de 

belangrijkste wereldtentoonstellingen van de eeuw waar alle grootmachten samenkwamen, maakte 

het des te belangrijker. Voor latere architectuurprojecten zal dit dan ook het goede voorbeeld zijn 

waaraan ze zich moeten spiegelen, een referentiepunt voor alle projecten die erna kwamen. De 

kenmerken van het Sovjet-modernisme die al in Chruščëv zijn speech naar voren geschoven werden, 

zijn hier aanwezig, zoals het gebruik van moderne materialen als glas, aluminium en staal, sobere 

decoratie, het werken met grote glaspartijen en gevels en het implementeren van vooruitstrevende 

technologie. Het kan daarom gezien worden als het manifest van het Sovjet-modernisme. 

Het paviljoen was daarnaast demonteerbaar, het plan was om het na afloop van Expo ’58 herop te 

bouwen als tentoonstellingspaviljoen in Moskou. Wegens een scheur in de gevel kon deze heropbouw 

niet plaatsvinden en werd het paviljoen verkocht aan het Gentse bedrijf Van Heyghen. Zij stonden in 

voor de ontmanteling en opruim van het paviljoen, en recupereerden de materialen in latere 

gebouwen. Indien het gebouw toch heropgebouwd werd, had het mogelijk een grotere rol gespeeld 

in het visuele geheugen, de materiële omgeving van Moskou en bijgevolg ook de canon van de 

Sovjetarchitectuur. Het paviljoen is zonder deze materiële herinnering geleidelijk aan vergeten. Dit 

terwijl het mogelijk net zo’n ingrijpende veranderingen voor de USSR belichaamde als Sputnik op dat 

moment. Het Sovjet-modernisme vormde als architectuurstijl mee het beeld van Rusland. Dit 

onderzoek herstelt deels de status van dit gebouw en helpt het om weer zijn plaats in de geschiedenis 

herop te eisen.  
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Omdat het paviljoen een manifest is en een belangrijke positie inneemt, is het dan ook een rijke bron 

van informatie. Het geeft daarnaast aanleiding tot verschillende vragen en verdere onderzoeken. Het 

terugvinden van andere inzendingen, ook al zouden volgens het Ščusevmuseum geen anderen 

bewaard zijn, kan nog meer inzicht bieden in de ideeën die speelden in de hoofden van de architecten 

en hoever ze zich al aangepast hadden aan de nieuwe verwachtingen. 

Zo was Boreckij onder Stalin al actief als architect en bouwde hij hier mee aan het rijkelijk gedecoreerde 

classicistische Leningradskajahotel in Moskou. Hoewel zijn medearchitect Poljakov persoonlijk 

geviseerd werd in de speech van Chruščëv, blijft hij onvermeld. Het hotel werd op de architectuurlijst 

van 1955 opgenomen als één van de meest overdreven en verkwistende werken. Het is dan ook 

opmerkelijk dat Boreckij slechts een jaar later na dit incident zijn eigen architectuurstijl en eigen 

ideologische overtuiging en gewoontes kon omgooien in lijn met de verwachtingen van het regime. 

Waarschijnlijk zal dit echter niet voor alle architecten het geval geweest zijn. Architect Feliks Novikov 

vertelt zo bijvoorbeeld over de grote uitdagingen dat dit met zich meebracht voor de architecten. Niet 

enkel werd hun statuut en hun oeuvre in vraag gesteld, ze werden daarnaast ook verwacht meteen al 

hun eerdere methodes en stijl om te gooien als ze ooit nog kans wouden maken op een opdracht. De 

psychologische impact en demotivatie hiervan mag niet onderschat worden. Verder onderzoek naar 

de mindset van architecten bij de aanvang van het Sovjet-modernisme kan hierover meer duidelijkheid 

bieden.  

Daarnaast tonen Boreckij en Polianskij dat dit zeker en vast mogelijk is, zij brachten overtuiging en 

flexibiliteit en wisten zich zo in deze nieuwe context opnieuw in te werken. Onderzoek naar Dubov en 

Abramov kan het beeld van dit architectenteam nog vollediger maken. Daarnaast is het vergelijken van 

architecten die op deze lijst stonden en met zij die hieraan ontglipten ook interessante stof. Hadden 

zij evenveel kansen als architecten zonder blamage in het verder uitbouwen van een carrière, of 

verdwenen zij stilletjes aan van het internationale toneel? Was het voor architecten met een langere 

carrière moeilijker deze knop om te draaien en hadden jonge architecten die net een opleiding genoten 

daardoor een streepje voor?  

Het organiserende team mikte zich op publiek dat nog geen vooroordeel of beeld van de USSR had. 

Onderzoek naar de impact van de propaganda en tentoonstelling in het paviljoen op deze groep 

bezoekers kan de effectiviteit van het paviljoen beter inschatten. Daarnaast is de beeldvorming van 

het volk in de USSR die het paviljoen bezochten én zij die enkel via media de Expo volgden, ook een 

interessante invalshoek. Het gebruik van Sputnik als symbool en als commerciële strategie voor een 

aantal bedrijven biedt ook ruimte voor verder onderzoek. 

In het GARF en de Leninbibliotheek in Moskou zijn daarnaast verschillende bronnen bewaard die 

handelen over de tentoonstelling en de precieze inhoud. Hele lijsten met de tentoonstellingsobjecten- 

en opschriften worden in het GARF bewaard. In de Leninbibliotheek bevinden zich een vijftiental 

recensies van ambtenaren en journalisten die in 1958 zelf de tentoonstelling in het paviljoen 

bezochten. Zij beschreven de tentoonstelling en sfeer op de Expo uitgebreid vanuit hun persoonlijke 

standpunt en verwijzen daarnaast naar wat er in de media en de USSR op dat moment speelt. Dit 

bronnenmateriaal kan ook de basis vormen voor verder onderzoek naar het paviljoen, Expo ’58 en 

media in de Koude Oorlog. 
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Het Sovjet-modernisme algemeen verdient meer aandacht. De bouwwerken uit deze periode blijven 

de materiële cultuur in Rusland bepalen en ook het onderwijs en de ontwerppraktijk dragen nog 

sporen van de herdefiniëring van het vak van architect die nu doorgevoerd waren. Het originele en de 

esthetische uitwerking van de gebouwen moet nog teruggevonden worden. 

Ten slotte ontbreekt een groot overkoepelend onderzoek waarin alle paviljoenen van de USSR op vlak 

van stijl, identiteitsvorming, representativiteit en inhoudelijke tentoonstelling met elkaar worden 

vergeleken. De overzichtstentoonstelling in Manege geeft hier een aanzet toe met bronnenmateriaal, 

maar een academische analyse ontbreekt. 
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