Schuldig landschap
Rotterdam staat sinds 14 mei 1940 bekend als ‘stad zonder hart’. Paradoxaal genoeg is het
nu de enige Nederlandse stad met een moderne stadskern. Het naoorlogse stratenplan is
uitgestrekt, ruimtelijk en on-Hollands. De Blaak, het Coolsingel en het Schouwburgplein
ademen de ruige, stedelijke realiteit van de Parijse avenues, de Berlijnse allées of de Moskouse paradeplaatsen, kortom van een wereldstad. Dit moderne, grootstedelijke landschap
is niet onschuldig; het verleden heeft het diepe architectonische littekens toegebracht.
‘De stad danst’
Deze brede, stedelijke lijnen bieden ruimte aan een onvoorspelbare en rauwe dynamiek.
Dérail annexeert die ruimte voor de vrijdenkende en -bewegende stadsmens met een
ontregelend dobbelspel door de straten van Rotterdam. De onregelmatig gevormde dobbelstenen, Dobjects genoemd, rollen denderend over de kaden, stadsparken en trambanen
om de publieke ruimte terug te veroveren op het alledaagse, triviale gebruik ervan. De
dobbelstenen laten een spoor van vernieling na, dat herinnert aan het oorlogsgeweld of aan
de Franse studentenrellen. ‘De stad danst!’ juichte Guy Debord in ‘68 bij het zien van de
ravage in Parijs. Volgens deze Franse voorman van de situationisten zou uit het kielzog van
de revolte een nieuwe, eigenzinnige samenleving oprijzen. In de geest van Debord
ontregelt Dérail ingesleten stedelijke patronen door een nieuw perspectief te bieden op het
historische landschap.
Sidewalk surfing
Evenmin als de Dobjects volgen skateboarders gebaande wegen. Ze herdefiniëren de
bestaande infrastructuur tot een skateable traject. Trappen, stoepranden, bankjes en trapleuningen trekken een spoor van hindernissen door de stad. Asfalt en beton vormen geen
obstakels, maar een interessante playground. De street skater laat zich, al reagerend en
improviserend, leiden door de grillen van het stedelijke terrein. De vergelijking met de
situationisten, die naar nieuwe ‘psychogeografische’ verbanden zochten binnen de stad,
dringt zich op. Zij lieten hun route van een paar dobbelstenen afhangen. De factor ‘kans’
opende nieuwe perspectieven op de voorhanden infrastructuur en ontregelde de alledaagse
patronen van verplaatsing en leven. Er is geen arriveren, maar ‘dériveren’: een
onophoudelijk ‘niet-aankomen’. Er worden nieuwe lagen in het stedelijk weefsel aangeboord, die de skateboarder een onvoorspelbaar en reliëfrijk parcours kunnen bieden.
Dobject
De Dobjects zijn driedimensionale stalen geraamten met meerdere onregelmatige vlakken.
Ze hebben een doorsnede van gemiddeld 8 meter. De constructies bevatten enkele gesloten vlakken die vanbinnen zijn bekleed met massieve blokken van gerecycled kunststof,
waarover kan worden geskateboard. Er zijn geen attributen voor specifieke tricks aangebracht, omdat de ‘situationistische’ skater niet gestuurd mag worden in zijn bewegingen. De
onregelmatige vorm van het Dobject maakt zijn gang door de stad onvoorspelbaar en zijn
toepassingen voor innovatieve skateboarders oneindig.

Guilty Landscap
Rotterdam is since May 14th 1940 known as 'The Heartless City'. Paradoxically, nowadays
it’s the only Dutch city with a modern city centre. The post-war street layout is vast, spacious and unique within the Netherlands. Areas like Blaak, Coolsingel en Schouwburgplein
are breathing the roughness and the urban reality of Parisian avenues, Berlin allées or
Moscow parade squares. The modern, metropolitan landscape of Rotterdam isn’t innocent,
because history inflicted some deep architectonic scars.
'The City is Dancing'
The wide, metropolitan lines offer space to unpredictable and dynamic movement. Dérail
will appropriate this space by means of a disordering dice-play through the streets of Rotterdam. The irregular shaped dice, called Dobjects, are rumbling over the quays, parks and
tram lines to reclaim the public space upon the everyday, trivial usage. The dice will leave a
trace of demolition, bringing to mind the terrors of the war or the student riots in France.
'The city is dancing!' Guy Debord jubilated in ’68 when he saw the ravage in the streets of
Paris. According to this French headman of the Situationist International, a new and headstrong society would rise from the ruins. In the spirit of Debord, Dérail is disordering the
common urban patterns by creating a fresh perspective upon the historical landscape.
Sidewalk Surfing
Like Dobjects, skateboarders aren't following beaten tracks. They redefine the existing
infrastructure into a skateable track. Stairs, curbs, ledges and handrails together form an
track through the cityscape. Asphalt and concrete are no barriers, but form an interesting
playground. The street skater finds his way, reacting and improvising, through the urban
ground. The comparison to the situationist (and surrealist) search for ‘psychogeographic’
networks within the city, is easily made. They determined their path by throwing dice. The
‘chance’ factor revealed new perspectives on the given infrastructure and deregulated the
everyday patterns of movement and life. There is no arriving, only 'dériving': an ongoing
'non-arrival'. Unknown layers of the city are laid bare; they offer the skateboarder an unpredictable track with ups and downs.
Dobject
The Dobjects are three dimensional frameworks made out of steel sheet with several irregular surfaces. They measure about 8 meter in diameter. The frames contain some closed
surfaces, which are clad on the inside with skateable solids of recycled plastic. There are no
attributes for specific tricks, because the ‘situationist’ skater is not to be directed in his
movements. The Dobjects' irregular shape makes it’s track through the city unpredictable
and it provides endless possibilities for innovative skateboarders.

The naked city
De Dobjects trekken een spoor door de stad: van
ontregeling en mogelijk ook vernieling. Ze laten
een psychogeografische braakland achter zich,
waarin alledaagse patronen ontsporen. In dit naakt
en schuldig landschap trekken pionierende stedelingen en freestylers hun eigen plan.
The dobjects are leaving a trace troughout the city:
a trace of disorder and possibly demolition. They
leave a psychogeographic fallow land behind
where every day patterns derail. In this naked and
guilty landscape, trailblazing city dwellers and
freestylers are drawing their own plan.

Dobjects: Paris ‘68, the city is dancing
tear to display
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Een Dobject gestrand op de trambaan op de Coolsingel

Throwing the dice
Een set Dobjects wordt de straten van
Rotterdam in geworpen.
A pair of dice is thrown into the streets of
Rotterdam
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Een Dobject wordt verrold over het Weena

De stad danst
De ongelijkmatige vorm van het Dobject
maakt de plaats en de wijze waarop het
terechtkomt onvoorspelbaar. De factor
‘kans’ negeert iedere bestaande infrastructuur.
Place and arrival are unpredictable, caused
by The irregular shape of the Dobject. The
chance-factor ignores every form of existing
infrastructure.
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Een Dobject aan de voet van de Erasmusbrug

