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christo
ingepakte kust, little bay, australiè
oktober 1969

christo's ingepakte kust

het gebied
'Little Bay' ligt 15 km van het centrum van
Sydney (Australië) af, op het terrein van
het Prince Henry Hospital. Het gebied is
grotendeels rotsachtig en verlaten. Het
hoogste punt is een rotskust van 25 m
hoog, die geleidelijk afloopt naar een
smal zandstrand. Het ingepakte gebied is
ongeveer 1,5 km lang en varieert van
120 tot 45 m breedte.

Australische kunstenaars
en een aantal arbeiders.
Geschat aantal manuren: 17.000

tijdschema
De planning voor het project begon op
12 februari 1969. Christo en John Kaldor
stonden voortdurend in contact met
elkaar en organiseerden de verschillende
stadia van het project: het verkrijgen van
de toestemming voor het gebied, het
inspecteren en fotograferen ervan, het
gebruikte materialen
testen van de materialen, de kabels, de
Proeven toonden aan dat niet versterkt
folie of doek onbruikbaar was en na enkele bevestiging, de coordinatie van de
produktie van alle materialen en het
weef2roeven werd een poly-propyleen
regelen van de werkkrachten.
lintweefsel gekozen. Dit weefsel werd
Christo kwam op 1 oktober in Australië
zodanig gefabriceerd dat er voldoende
openingen tussen de draden bleven om de aan en het werk begon op de vijfde. Men
schatte, dat het werk op dinsdag
wind door to laten zonder dat het doek to
28 oktober voltooid zou zijn.
veel opbolde.

afstanden werden walkie-talkies gebruikt
en Christo bleef tijdens de cobrdinatie
van de werkzaamheden steeds op de
hoogte door langs de 1,5 km lange
sintelbaan been en weer to rijden.
Maandag 13 oktober in alle vroegte werd
er brand gesticht, maar wakers waarschuwden de brandweer, die via
kilometers slang bluswater naar de plek
kreeg en de brand bluste. Hetzelfde vuur
laaide dinsdagmorgen weer op en
opnieuw werd de brandweer erbij gehaald.

deelname van het publiek
Vanaf het eerste begin van het project
toonde de bevolking van Sidney grote
belangstelling. De aankomst van JeanClaude en Christo werd door de
nieuwsmedia verslagen en een uitgebreid verslag werd gegeven van het
verloop van het project met al zijn
dramatische wendingen, als de brand en
korte choreografische beschrijving
meer dan 90.030 m2 werd gebruikt
de vernielingen door de storm. Duizenden
van de operatie
De stof werd op een extra breed weefmensen bezochten de plek en liepen over
Zondag 5 oktober werden proefgetouw geweven tot een breedte van
inpakkingen gedaan om vast to stellen wat het al ingepakte gebied naar punten wear
3.90 m. Dit werd aan elkaar genaaid tot
men een goede indruk van het totaal
de beste methode was om het plastic uit
een soort dekkleden die in de landbouw
te rollen, het met kabels vast to maken en kreeg. Als de mensen over de afdekking
en tegen bodem-erosie worden gebruikt.
liepen ondergingen ze een zeer directe
om de pistolen op hun gebruik to testen.
De kabel is van poly-propyleen,
tactiele ervaring, omdat het door de
Het feitelijke werk begon op dinsdag
ca 1 cm dik.
afgedekte rotsen, struikgewas en grond
7 oktober en verliep soepel tot woensdag
onmogelijk was to weten waar men op
de 15e, toen weersverandering een
56 km kabel werd gebruikt
liep en elke stap een nieuwe ervaring was.
zuiderstorm bracht en rukwinden tot
Poly-propyleen werd zowel voor de
160 km per uur in de nacht van 15 op
kabel als voor de stof gebruikt omdat het
sponsors
16 oktober schade brachten aan een
niet aangetast wordt door zout en water,
Sponsors van dit project waren het
aanzienlijk oppervlak dat al klaar was.
buitengewoon licht is en erg sterk. Dit
Aspen Centre of Contemporary Art
De schade werd geschat op ca 30% van
bleek uit de geringe schade, die werd
(Aspen, Col.) en Christo. Christo kwam
aangebracht tijdens een storm halverwege het hele gebied. Het opruimen en
naar Australië op uitnodiging van John
herstellen begon onmiddellijk nadat de
de opbouw, met windstoten tot 160 km
Kaldor, die vanaf het ontstaan dit project
storm was gaan liggen.
per uur. De kabel werd aan de rotswand
mee organiseerde. Het project werd
Na de ervaring, opgedaan met de storm,
bevestigd door Ramset-patronen in de
gerealiseerd met de hulp van verscheiwerd er een nieuwe methode van
rots to schieten. Twintig Ramset-pistolen
dene grote Australische firma's, die
bedekken gepland. Al het materiaal werd
werden tijdens de operatie gebruikt en
technische adviezen gaven en ook
in rollen op zijn plaats gelegd langs de
meer dan 15.000 patronen.
aanzienlijk meewerkten door materialen
1,5 km lange kustlijn en van de kabel
tegen kostprijs of minder beschikbaar to
werden netten gemaakt, die 00k op de
de werkzaamheden
stellen. Het project werd mogelijk
grond, vlakbij de rollen stof werden
N. Melville, gepensioneerd majool van
gemaakt doordat het Prince Henry
neergelegd. Zodra de lappen aan elkaar
de genie had de leiding ter plaatse.
Hospital toestemming gaf zijn stuk kust
waren genaaid en op hun plaats gelegd
Het werk werd uitgevoerd door:
to gebruiken, dit door bemiddeling
en zodra de kabelnetten klaar waren,
bergbeklimmers; studenten van de
van zijn Chief Administration
begon men van alle kanten tegelijkertijd
Sidney University; studenten van het
Officer, J. R. Clancy.
met het afdekken. Vanwege de grote
East Sidney Technical College;
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