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Notes on
Creativity

Ferran Adrià: Notes on Creativity is onder
deel van het Marres programma gewijd aan
de zintuigen. Dit programma onderz oekt
de beeldende kunsten, maar ook zintuiglijke
reflexen, mentale condities en lichaams
kennis. Notes on Creativity richt zich op
Adrià’s consistente en radicale aanpak van
het zintuig van de smaak. Het toont de
belangrijke relatie in zijn werk tussen
zintuiglijke waarneming en het creatieve
proces.

Ferran Adrià:

In 1961 openden Marketta
en Hans Schilling een mini
golfbaan in de buurt van
Roses, een badplaatsje ten
noorden van Barcelona. Nog
geen jaar later veranderden
zij het in een bar en noemden
het El Bulli, naar hun buldog
gen. El Bulli werd een echt
restaurant door de aanstelling
van de Franse chef-kok
Jean-Louis Neichel, die
het restaurant in 1976 een
Michelin-ster bezorgde. In
1984 voegde Ferran Adrià zich
bij het team en drie jaar later
werd hij chef de cuisine. Ge
durende de daaropvolgende
25 jaarontwikkelden Adrià en
zijn team bijna 2000 nieuwe
gerechten, een groot aantal
nieuwe technieken, nieuw
tafel- en kookgerei en nieuwe
methodes om te snijden,
mixen en vriezen. Hun werk
werd in 1997 bekroond met
een derde Michelin-ster. Vijf
keer riep Restaurant Magazine
El Bulli uit tot beste restaurant
van de wereld. Adrià’s unieke
stijl trok de aandacht van de
kunstwereld.

— De geschiedenis
van El Bulli

Het resulteerde in een uitno
diging om deel te nemen aan
Documenta 12. In 2011 sloot
het restaurant zijn deuren.
Sindsdien werken Adrià en
zijn team aan talrijke projec
ten die allemaal zijn gewijd
aan het in kaart brengen van
het creatieve proces dat de
sleutel zal vormen tot de
heropening van Stichting
El Bulli in Roses in 2017.

Bord minigolfbaan baai van Montjoy, 1962
El Bulli logo
Menu, 1977
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Laatste menu met aantekeningen, 2011

Marketta Schilling met, vlnr: Ferran Adrià, chef kok Christian
Lutaid en maître Juli Soler, 1984
Food for Thought, Thought for Food: A Reflection
on the Creative Universe of Ferran Adria, 2009

Terras El Bulli, 1964
Johan Cruijff bezoekt El Bulli, 1976
El Bulli toeristische kaart, 1970
Cover New York Times,
foto Pepo Segura, 1999

Adrià gebruikte vaak schema
tische tekeningen, grafieken
en andere visuele hulpmid
delen om processen en
organisatorische methoden
in de keuken te verduidelijken.
Dit diagram laat de verschil
lende fasen in het culinaire
proces van kok tot eter zien.
Bovenaan de trap hangt
een tweede diagram. Het is
een piramidediagram met
vier lagen van creativiteit.
De onderste is gewijd aan
het koken naar bestaande
recepten en de bovenste
aan de creatie van nieuwe
technieken en concepten.

— Kaart van het culinaire
proces

Kamer 3

Bij het uitvinden van nieuwe
gerechten maakten Adrià en
zijn team gebruik van een
methode waarbij ideeën op
papier werden uitgewerkt.
Door een gerecht te schetsen,
visualiseerde Adrià de smaak
en opmaak, soms nog vóór
precies vaststond uit welke
ingrediënten het gerecht
bestond. De borddiagram
men uit de jaren 2000 – 2004
illustreren deze methode.

— Borddiagrammen
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Borddiagram, c.2000 – 2004
Ferran Adrià, Kaart van het culinaire proces, 2013

Borddiagram, c.2000 – 2004

De in deze zaal getoonde
menu’s zijn het product
van een uiterst nauwkeurig
proces van experimenteren
en perfectioneren. De op de
wand gepinde lijsten bevatten
voorbereidende notities.
De voorbereiding van het
menu begon met het opstel
len van lijsten en schetsen
van alle elementen waaruit
koken bestaat om ze vervol
gens te gebruiken om te
komen tot smaakcombinaties,
bereidingswijzen, technie
ken en garnering, waaruit

— Menuvoorbereiding
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Deze fragmenten laten
de ontwikkeling zien van
El Bulli’s befaamde verdwij
nende ravioli-gerecht, begin
nend met de ontdekking van
de Japanse obulato (trans
parante, eetbare velletjes) en
eindigend met een gerecht
dat deel uitmaakte van het
menu van 2009.

— Verdwijnende Ravioli
(filmfragmenten)

mogelijk een nieuw gerecht
ontstond. De lijsten en schet
sen vormden de basis van
El Bulli’s beroemde gerechten
zoals hartig ijs, de obulato en
El Bulli’s beroemde sferische
olijven.

Menu, 1993
Zeeflepels, 2003
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In 2001 begon de samen
werking tussen El Bulli en
de ontwerpers Luki Huber
en Marta Méndez Blaya.
Voor Adrià konden ont
wikkelingen in smaak niet
gerealiseerd worden zonder
ontwikkelingen in design.
Design maakte namelijk
precisie en continuïteit in de
productie van nieuwe smaken
mogelijk. De samenwerking
met Huber leidde tot tiental
len ontwerpen voor servies,
zilverwerk, kookgerei en
keukenapparaten.

— Designs van kookgerei
en pictogrammen

Menu, 2006
Menu voorbereidingen getoond in El Bulli lab

Grafisch vormgever
Marta Méndez Blaya werd
door El Bulli aangetrokken
voor de vormgeving van
hun algemene catalogus. Ze
ontwierp pictogrammen en
visuele voorstellingen voor
de classificering van produc
ten die gebruikt werden in
het atelier en het restaurant.
De voedselsymbolen werden
gebruikt voor de indeling van
de verschillende product
families. Ze vormden ook
een hulpmiddel bij het ach
terhalen van de evolutionaire
analyse van de recepten.

PVC buis voor 2m lange spaghetto, 2003
Boorverlengstuk voor suikergaren, 2005

Gevogelte

Wild gevogelte

Cacao en
derivaten

Worsten

Brood en andere
deegwaren

Vlees

Kaviaar en
soortgelijk

Bloem, zetmeel
en griesmeel

Gezouten
producten

Jams en
conserven

Sappen en frisse
dranken

Wild

Foie gras

Olieën en andere
plantaardige vetten

Gerookt
voedsel

Producten
uit blik

Likeuren, sterke- en
andere dranken

Wijnen

Suikers

Spruiten

Bloemen

Zaden

Gedroogde
peulvruchten

Infusies en
koffie

Verse en gedroogde
pasta’s

Gedroogde en
geconfijte vruchten

Zouten

Gist en
giststoffen

Vruchten en
bessen

Groenten

Zeewier

Schaaldieren

Orgaanvlees van
zeedieren

Vis

Gassen

Waters

Ander

Gedroogde
kruiden

Gedroogde en
gevriesdroogde producten

Azijnen

Boter en ander
dierlijk vet

Orgaanvlees van
gevogelte

Marta Méndez Blaya,
pictogrammen, 2001 – 2003

Sauzen en
condimenten

Augurken en
gepekelde groenten

Stabilisatoren en
gelatines

Kaas, melk en andere
zuivelproducten

Eieren

Noten

Granen

Paddestoelen
en truffels

Verse kruiden

Andere
zeedieren

Weekdieren

Beelden: Ferran Adrià, De culinaire
evolutietheorie, tekeningen, 2013

Adrià: “Ik had een verfdoos
cadeau gekregen. Op een
dag besloot ik een storyboard
te maken van de geschiedenis
van het koken [...]”. De hieruit
voortvloeiende serie illus
treert de culinaire evolutie
theorie van Adrià. De serie
begint symbolisch met de
oerknal, schetst een theorie
van wat de primitieve mens
at, toont het verzamelen van
voedsel door planteneters
en de consumptie van vlees,
de ontdekking en beheersing
van vuur, en de eerste vormen
van landbouw en veeteelt.

 De culinaire evolutie
—
theorie
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Ferran Adrià, creatieve pyramide, 2013

Beelden: Gereon Wetzel, Cooking in
Progress (2010), stills

De Duitse regisseur Gereon
Wetzel volgde een jaar lang
het ritme en het proces van het
El Bulli restaurant en lab. De
film toont hoe ontwerp, disci
pline en wetenschap in Adrià’s
keuken net zo belangrijk waren
als kunstenaarschap, inspiratie
en serendipiteit.

— Film: Gereon Wetzel,
Cooking in Progress (2010)
Duur: 148 min.
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Beelden: Ferran Adrià, DNA tekeningen

Jarenlang heeft Adrià noti
tieboeken volgeschreven
met uit het lab afkomstige
ideeën, aan de hand waarvan
nieuwe technieken, concep
ten, gerechten en innovatieve
bereidingsmethoden werden
ontwikkeld. Adrià had geen
favoriet kookgereedschap,
maar wel altijd een potlood
bij de hand. Als er geen no
titieboek voorhanden was,
gebruikte hij briefpapier van
hotels of papieren servetten
om zijn ideeën vast te leggen.
Deze vellen papier vormen
een deel van de nalatenschap
van de creatieve methode
van El Bulli.

— Notitieboekjes over
creativiteit en DNAtekeningen

Kamer 9
Vijfentwintig jaar lang
experimenteerden Adrià
en zijn team met invloeden
uit verschillende disciplines,
wat resulteerde in een over
weldigend arsenaal aan
kook- en eetgerei. El Bulli
liet een oneindige hoeveel
heid borden ontwerpen van
allerlei afmetingen en mate
rialen, zoals porselein, glas,
leisteen en papier, om aan
specifieke voorwaarden voor
het behoud van smaak, vorm
en textuur te voldoen.

— Smaakvormgeving

Barok bowl, 2007, foto Marc Cuspinera

Het restaurant gaf opdracht
voor het ontwerp van metalen
houders voor het opdienen
van nieuwe gerechten, hel
lende glazen bekers en lepels
met gaten en kruidenhouders
om geuren te laten uitkomen
en talrijke andere kook- en
tafelattributen om de smaak
van gerechten optimaal tot
hun recht te laten komen.
Daarnaast experimenteerde
El Bulli met verschillende snij
methoden en kleivormen om
de exacte maten van diverse
ingrediënten op het bord
te bepalen.

Fransesc Guillamet & Bob Noto, Interieur van El Bulli keuken, 2005
El Bulli team, plasticine voedselmodellen, 1994
Bordje met vierkant rooster, 2007, foto Marc Cuspinera
Prototype blauw bord, 2006, foto Renée Roukens
Prototype grid bord, 2007
foto Renée Roukens

Bowls van goud glas, foto Renée Roukens

Na sluiting van het restaurant
werd de Stichting El Bulli
opgericht om de creatieve
innovaties die El Bulli heeft
voortgebracht nader te ana
lyseren, te categoriseren
en verder te ontwikkelen.
De stichting startte het
El Bulli-lab in Barcelona,
een bureau waar onderzoek
wordt gedaan naar het
creativiteitsproces en waar
Bullipedia, een databank
voor gastronomische ken
nis, wordt ontwikkeld. De
projecten en reikwijdte van
dit lab vormen een logische
voortzetting van Adrià’s zoek
tocht naar wetenschappelijke
methodes om daarmee het
creatieve proces te doorgron
den en in kaart te brengen.

— Archief: Stichting El Bulli

Kamer 10

Zwarte houder met gaten, 2005
foto Marc Cuspinera

De film 1846 is genoemd
naar het aantal gerechten
dat Adrià aan het vocabulaire
van de gastronomie heeft toe
gevoegd. Het is tevens een
verwijzing naar het geboorte
jaar van de beroemde Franse
chef-kok Georges Auguste
Escoffier. De film laat alle
1846 gerechten zien die in
de periode 1987-2011 in
El Bulli zijn geserveerd. De
film heeft vier soundtracks:
een is een muziekstuk van
Mantovani geïnspireerd
door een diner bij El Bulli. De
andere bestaan uit geluiden
uit de keuken en omgeving
van El Bulli.

— Film: Stichting El Bulli en
The Drawing Center, 1846
(2013)
Duur: 87 min.

Tafelglaswerk, 2006, foto Marc Cuspinera
Stichting El Bulli en The Drawing Center,
1846 (2013), still

Tafelglaswerk, 2006, foto Marc Cuspinera
Schaaltje van verfrommeld metaal, 2007, foto Marc Cuspinera
El Bulli, Algemene catalogus, 2005 – 2011

De voorbereiding is, zoals alles wat de
Catalaanse chef-kok doet, gedegen en
alomvattend. Onderzoeksteams duiken
in de historie van El Bulli, creëren
een enorme kennisdatabase in een
‘Bullipedia’, spitten naar culinaire
geschiedenis, inclusief oeroude
recepten uit kloostermanuscripten,
en bedenken nieuwe projecten met
partners, waaronder Dom Pérignon
en Walt Disney. Tijdens elk bezoek
maak ik kennis met nieuwe experts,
niet alleen op culinair gebied, maar
ook op het gebied van ontwerp,
wiskunde, filosofie en presentatie.

De afgelopen jaren ontmoette ik
Ferran Adrià regelmatig ter voorb erei
ding van de tentoonstelling in Marres.
De ontmoetingen vonden plaats in het
grote onderzoekslab dat enkele jaren
geleden door Adrià aan de Calle Mexico
in Barcelona werd opgezet in een oude
parkeergarage. Het lab biedt plaats aan
een uitgebreid team bestaande uit
ex-werknemers van El Bulli, teams van
studenten en jonge professionals.
Ze werken in groepjes in clusters van
bureaus, in een doolhof van tientallen
piepschuimen prikborden met taxono
mische lijsten, creativiteitsdiagrammen,
menu’s, schetsen en foto’s. Dit is de
machinekamer voor het creativiteits
onderzoek dat de brandstof levert voor
de heropening van El Bulli in 2017.

Interview met Ferran Adrià

Smaak schetsen

El Bulli lab, Calle Mexico, 2016

Valentijn Byvanck: Het doel van dit
interview is om inzicht te verschaffen

De prikborden illustreren een essen
tieel onderdeel van Adrià’s creatieve
proces: zijn gewoonte om te visuali
seren voordat hij met koken begint.
Tekenen biedt hem een vocabulaire
voor de keuken en een sleutel voor
zijn denken. Adrià tekent gedurende
het hele interview.

Tijdens onze ontmoetingen geeft
Adrià mij onvermoeibaar uitleg over
het thema van de creativiteit dat hem
al zo lang bezighoudt. Hij voert mij
door zijn prikbordendoolhof waarin
alle details over het DNA van creati
viteit te vinden zijn en confronteert
mij met zijn nieuwe inzichten, vaak in
de vorm van vragen. Kan ik hem zeggen
wanneer koken ontstond? Weet ik het
verschil tussen stijl en techniek? Waar
denk ik dat een bepaald diagram over
gaat? Hij komt iedere keer weer tot de
conclusie dat alle antwoorden hier wel
te vinden zijn, maar dat niemand het
helemaal doorgronden kan.

We bezoeken El Bulli Taller, het labo
ratorium waar Adrià en zijn team
nieuwe gerechten hebben uitgevonden,
de markt waar zij hun ingrediënten
kochten, en het archief waar ik histo
risch materiaal vond uit de vroege
jaren ’60, toen het Düsseldorfs echtpaar
Hans en Marketta Schilling El Bulli
oprichtten; eerst als minigolfpark en
later als strandbar voor lokale duikers.

Dit zijn twee bewerkingen waaruit we
een gerecht samenstellen. De eerste
staat voor de combinatie, de tweede
voor het concept. In het laatste geval
creëer je het concept, het algemene
idee. De eerste is meer een collage.
Elk gerecht komt in een aantal stappen
tot stand. Elke stap kent zijn eigen
proces. Dit is iets wat we hebben
ontdekt op het moment dat we tentoon
stellingen zijn gaan maken. Elk project
dat we hebben gedaan, een gerecht,
een menu, de vormgeving van de
menukaart, de outfit van de obers,
een bord, een stuk gereedschap of

(hij tekent twee cirkels)

FA: Ja.

VB: Proef je de combinatie terwijl
je tekent?

Ferran Adrià: De methode die jij
beschrijft is gebaseerd op wat we
‘mentale smaakzin’ noemen. (hij tekent)
Als ik een asperge en een garnaal
teken, dan proef ik de smaak en voel
ik de textuur, omdat ik ze al zo vaak
heb gegeten. De vraag is: hoe combi
neer je verschillende producten en
samenstellingen. Dat doen we door
te tekenen. We willen asperge met
garnaal combineren: kan dat?

in de zintuiglijke wereld die ontstaat
wanneer je kookt en tekent; een samen
smelting van de visuele wereld en de
wereld van de smaak.

Stichting El Bulli en The Drawing Center, 1846 (2013), still

Ferran Adrià, tekening gemaakt tijdens interview, 18 dec 2015

VB: Je hebt me eens verteld dat je een
keer met een proces bezig was dat
zo groot was en waarin zoveel dingen
tegelijkertijd gebeurden, dat je soms
iemand nodig had die je hielp bij het
conceptualiseren. De kunstenaar
Richard Hamilton bijvoorbeeld. Hij
zei dat je een vocabulaire creëerde
voor de culinaire wereld. Hij vergeleek
je met schrijvers, kunstenaars en
wetenschappers.

FA: Het gaat allemaal over reflectie,
over hoe we de wetenschappelijke
methode toepassen, over hoe we orde
in ons werk scheppen. En toch komen
we steeds weer nieuwe dingen tegen
om over na te denken. Promptheid,
bijvoorbeeld. Als je naar een restaurant
gaat, wil je meteen resultaat. Bestel je
koffie, dan wil je die meteen hebben.
El Bulli stond bekend om zijn uitzon
derlijke efficiëntie en promptheid.
Die eigenschappen droegen bij aan
ons resultaat. Promptheid is een
onderdeel van ons creatieve proces.

VB: Zou je je werk van na El Bulli
kunnen beschouwen als een soort
diepe reflectie op je eigen praktijk?

Onze methode was uitgewerkt. Nog
voor het seizoen begon, was het
restaurant al volgeboekt. Daardoor
verloren we het verlangen om binnen
dit kader te renoveren. We hadden een
reset nodig; we moesten overdenken
waar we mee bezig waren.

(hij gaat door met tekenen)

FA: We werken met ongrijpbare dingen.
Dat dwingt mij om te visualiseren. Ik kan
niet elk idee proeven. Voor mij is
schetsen een manier van visualiseren
en ordenen. Met deze schetsen orden en
bouw ik een wereld. Een schilder schept
een schilderij. Ik schep een gerecht.

VB: Tekenen is een manier om te
beginnen. Het is zintuiglijk. Maar het
is ook een manier om te ordenen. Zelfs
tijdens dit interview ben je aan het
tekenen om je verhaal te verduidelijken.

FA: Een gerecht kan beginnen met een
smaak of een textuur. Maar er is altijd
een zintuiglijke prikkel waar de rest op
wordt gebaseerd. Eten is een zintuig
lijke aangelegenheid. Alle zintuigen
zijn erbij betrokken. Het is de meest
complexe discipline in de wereld.
Daarom heeft nog niemand zich
eraan gewaagd om over de zintuiglijke
beginselen ervan te schrijven. Het
enige belangrijke werk dat ik ken
is Physiologie du goût van BrillatSavarin uit 1810.

VB: Waar beginnen deze projecten?

een boek, was gebaseerd op het crea
tieve proces. En alles past in het con
ceptp lan. Dat is waar we in het lab mee
bezig zijn. Er liggen duizenden pro
jecten klaar om afgerond te worden. De
ontwikkeling van deze projecten levert
weer nieuwe creatieve processen op.

FA: Dit is een tijdlijn van culinaire
kunst van het begin tot heden.

	(Ferran staat op en gebaart me hem
te volgen naar een prikbord waarop
hij samen met een vriend, voormalig
directeur van het Tate Modern,
Vicente Todolí, een presentatie aan
het voorbereiden is.)

FA: Richard Hamilton zorgde ervoor dat
ik eten en koken als taal ging beschouw
en. Dat was nieuw voor me. Een van de
dingen van de geschiedenis van smaak
is dat we dingen kunnen classificeren,
maar dat we het heel moeilijk vinden
om te praten over wat smaak eigenlijk
is. Er zijn maar weinig categorieën.
Muziek, bijvoorbeeld, met zijn indeling
in stijlen, genres en subgenres, is veel
beter georganiseerd. Ik ben geen
muziekexpert, maar als je naar de
tijdlijn van muziek kijkt, is deze zeer
goed te begrijpen. Ik weet niet op welk
academisch niveau, maar volgens mij
kun je muziek tegenwoordig aan de
universiteit studeren. Het probleem
met gastronomie is dat het geen aca
demische discipline is. De mensen die
erover schrijven zijn zelf geen kok. Eten
is iets ongrijpbaars. Er bestaat vaktaal,
maar het is moeilijk om te contextua
liseren. We beschikken niet over
systematische kennis. Het is niet
mijn levensdoel om dit onderzoek uit
te voeren. Ik zou liever zien dat anderen
dat deden, maar we kunnen het niet
aan hen overlaten omdat het zo
complex is.

FA: Ik denk niet dat je dat moet veral
gem eniseren. We zijn allemaal kinderen
van onze vader en moeder. Mensen zijn

VB: In de Westerse samenleving wordt
creativiteit als een belangrijke methode
gezien om te innoveren en succesrijk
te zijn. Heeft dit invloed op jouw
fascinatie voor creativiteit?

FA: Na verloop van tijd krijg je een
bredere kijk op zaken waardoor je beter
kunt analyseren. Het is vreemd. Ik heb
nooit bedacht wat ik wilde worden.
Picasso wilde Picasso zijn, Miró wilde
Miró zijn en Messi wilde Messi zijn. Ik
heb me nooit ingebeeld dat ik iets zou
worden. Het is moeilijk uit te leggen.
Ik heb mijzelf creativiteit aangeleerd.
Ik was geen creatief persoon. Vraag
maar aan mijn ouders. Ik was normaal.
Grappig genoeg was mijn broer Albert
precies zo.

VB: In een interview heb je gezegd
dat het niet je bedoeling was om kok
te worden. Het had dus zo kunnen zijn
dat je schetsen gebruikte om je een
voorstelling te kunnen maken van
andere vakken.

FA: Nee, dat was niet nodig. Tekenen
was een gevolg van de keuze voor het
koken. Ik wist niet hoe ik anders een
idee kon aanpakken. Ik noem schetsen
theoretische creativiteit.

VB: Tekende je ook al voordat je met
koken begon?

VB: Denk je dat smaak omdat die zich
zo moeilijk laat categoriseren een beter
uitgangspunt oplevert voor het bestu
deren van creativiteit dan andere
gebieden?

FA: Het verschil zit hem erin dat ik het
bovenal doe om te kunnen creëren.

VB: Het doet me denken aan het zeer
extensieve, taxonomische werk van
denkers uit de Verlichting, zoals de
Botanicus Linnaeus en de encyclopedist
Diderot. Zij probeerden te conceptuali
seren hoe de dingen aan elkaar zijn
gerelateerd door ze te classificeren en
te ordenen, waarmee ze een universele
sleutel tot het funct ioneren van de
wereld hoopten te vinden.

We hebben een classificatie gemaakt
van de verschillende typen gastronomie
en de belangrijkste en invloedrijkste
koks uit de geschiedenis verzameld.
Wat is het verschil tussen een kook
traditie en een kookstijl? Een van de
dingen die ik heb geleerd, is dat je de
dingen die je kunt toepassen op muziek
of kunst niet op koken kunt toepassen,
omdat elke discipline verschillend is.
Maar je kunt ze wel als referentie
gebruiken. Voordat we over ons eigen
werk kunnen nadenken, moeten we
eerst onze afkomst in kaart brengen.
Het is de eerste keer dat we dat voor
e gastronomie doen. Sommigen zouden
dit kunnen beschouwen als ‘anti-creatie’.

FA: Ja. En waarom doe ik dat? Er zijn
vele redenen. Eén van de grootste koks
uit Italië, Carlo Cracco, gaf de beste
verklaring. Hij zei: “Je hebt een plant
gekweekt. Die heb je teruggesnoeid tot
de wortel... en nu kweek je hem weer
op.” Het heeft ons 25 jaar gekost om
erachter te komen wat we wilden.
De ontwikkeling was traag, maar we
bleven erdoor gemotiveerd. In 2009
was El Bulli op zijn hoogtepunt. We
hadden alles gerealiseerd waarvan
we hadden gedroomd. We wisten dat
we het eind van de rit hadden bereikt.

VB: Maar jouw zoektocht naar crea
tiviteit lijkt juist daarop gefocust:
proberen te begrijpen wat er precies
gebeurt.

Eten heeft een zeer interessante
samenh ang met de zintuigen. Je raakt
eenvoudigweg geprikkeld en dat is
dat. Je hoeft het niet te begrijpen.
Het creatieve proces maakt van deze
zintuiglijke wereld gebruik tijdens de
creatie, maar tijdens het eten hoef je
er niets van te begrijpen. Je hoeft het
alleen maar te waarderen en te voelen.

(hij tekent)

zo verschillend. Ik ben geïnteresseerd
in koken en in het creat ieve proces.
Misschien is het niet politiek correct
om te zeggen, maar mensen begrijpen
eten niet. Zij denken dat ze door in
goede restaurants te eten verstand
van eten hebben.

Ferran Adrià, tekening gemaakt tijdens interview, 18 dec 2015
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FA: De tentoonstelling in Marres is
het startpunt voor een nieuwe El Bulli,
gewijd aan onderzoek, kennis en het
creatieve proces. Het nadenken over
het creatieve proces hebben we geleerd
door het werk aan deze tentoonstelling.
Het heeft me geholpen alles op een zeer

VB: Wat zou je willen dat de Stichting
El Bulli in Roses na de heropening gaat
betekenen en hoe verschaft de tentoon
stelling in Marres inzicht in wat er gaat
gebeuren?

(Ferran staat op en gebaart me
met hem mee naar beneden te gaan
waar zijn personeel bezig is om een
van de nieuwe ruimten met materi
aal te vullen. Hij zegt iets tegen hen
en we gaan weer naar boven. “Weet
je waarom ik dit doe?”, vraagt hij.
“Om de zaken in de hand te houden.
Net als bij El Bulli doen we twee
keer per jaar een reset om mensen
scherp te houden, de controle te
bewaren en wanorde en inefficiëntie
tegen te gaan.”)

FA: Gewoon het beste. Aan de andere
kant: de beste kaviaar is rond, plakt
niet, explodeert in je mond, enzovoort.
En dan komt er iemand die zegt dat hij
liever kaviaar heeft die breekt en een
beetje plakt. Het is erg ingewikkeld.

VB: Kun je bepaalde eigenschappen
noemen die dat product tot het beste
maken, of is het gewoon een kwestie
van ‘het beste’.

Center, Valentijn Byvanck,
Hanna Hesemans, Lucie Marraffa
Eindredactie: Immy Willekens,
Renée Roukens, Margot Krijnen
Vertaling Engels  Nederlands:
Powerling
Drukwerk: UNICUM I Gianotten
Printed Media

Dom Pérignon is partner van
Ferran Adrià: Notes on Creativity.
Aanvullende ondersteuning is vers trekt
door het Institut Ramon Llull, Acción
Cultural Española (AC/E), Lavazza,
de Provincie Limburg, het VSBfonds
en het BankGiro Loterij Fonds.

Ferran Adrià: Notes on Creativity
is oor spronkelijk samengesteld door
Brett Littman van The Drawing Center
(New York). De tentoonstelling is
spe ciaal aangepast en uitgebreid
voor Marres door Ferran Adrià
en Valentijn Byvanck.

FA: Het is erg belangrijk om subjec
tiviteit te definiëren, omdat het direct
gerelateerd is aan ons idee van kwali
teit. Dom Pérignon is een zeer goede
champagne, maar mijn moeder houdt
er niet van. Ik wel. Het is één van mijn
favorieten. Dus? Alleen omdat ik
Ferran Adrià ben, betekent mijn
mening dan meer dan die van anderen?
Dat zou weleens het onderscheid
kunnen zijn tussen een uitzonderlijk
goede kok en gewoon een goede kok.
Stel je bijvoorbeeld voor dat ik in
Maastricht ben. Een aantal chefkoks
schotelt mij op verschillende manieren
bereide samples voor van een product
dat ik nog nooit heb geproefd. Er zijn
maar weinig chefkoks die het allerbes
te weten uit te kiezen en daarmee de
instemming van de lokale kenners
weten te krijgen. Dat talent is instinc
tief, omdat er geen kennis
aan te pas komt.

(tekent)

FA: Er bestaan geen goede of slechte
uitgangspunten. Ik geloof alleen in wat
goed voelt en wat niet goed voelt.
Dat is heel belangrijk. Uiteindelijk
is de strijd tegen subjectiviteit één
van de redenen dat ik zo’n beschou
wend persoon ben geworden. Omdat
al mijn werk zo subjectief is, moest ik
het in het gareel krijgen. Ik moest een
manier vinden om te communiceren,
te classificeren, om een objectieve
wereld te creëren.

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht
+31(0)43 327 02 07
info@marres.org
www.marres.org

Marres
Huis voor Hedendaagse Cultuur

Marres ontvangt structurele steun van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, de Provincie Limburg
en de Gemeente Maastricht.

In het hart van de oude stad
Maastricht ontwikkelt Marres met
beeldend kunstenaars, muzikanten,
vormgevers, koks en parfumeurs een
nieuw vocabulaire voor de zintuigen.
Behalve een dynamisch programma
met tentoonstellingen, presentaties
en performances heeft Marres ook
een prachtige tuin en een geweldig
restaurant.

Valentijn Byvanck, 18.12.2015

FA: Zeker! Dit is een heel interessant
maar ook complex onderwerp. Het
probleem is dat het zo pretentieus is.
Mensen begrijpen niet dat eten voor
ons het alfabet is.

VB: Mag ik een kopie van je schets
hebben voor publicatie bij het interview
in de tentoonstellingscatalogus, zodat
ik kan laten zien dat je tijdens het
interview tekent om je verhaal te
verhelderen?

hoog niveau te contextualiseren.
We hebben het altijd al gedaan, maar
op een nogal naïeve manier. Nu worden
we door de hele wereld als experts
gezien. Niet alleen op het gebied van
koken, maar ook in het creatieve
proces. We zouden de tentoonstelling
in Madrid, en alles wat je hier ziet,
niet hebben gedaan als we niet al
met Marres bezig waren geweest.

