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De teksten en interviews die in dit boek zijn
verzameld, vertegenwoordigen een selectie van het
geschreven werk. Specifieke projectteksten zijn niet
opgenomen: het gaat enkel om gesprekken en geschriften
– al dan niet op aanvraag –, gedachten over architectuur
en kunst, over bouwen en onderwijs, over betekenis en
houding, over zien en zijn.
Deze bundeling is aldus een weergave van een evolutief
denkproces dat zich uitspreidt over 30 jaar, een periode
waarin verschillende architectuurbenaderingen aan bod
komen en waarbij het nadenken over architectuur een
klankbord betekent voor het bouwen.
Tenslotte zijn de teksten opgevat als een reeks
reflecties die het metier bindt aan de persoonlijke context.
Alle teksten zijn in hun oorspronkelijke vorm opgenomen,
tenzij anders vermeld. Bij elke aanhef wordt verwezen
naar het boek en wanneer de tekst al dan niet is
gepubliceerd, en welke eventuele wijzigingen zijn
aangebracht.
NL_

The texts and interviews that are collected in this
book represent a selection of the written work.
Specific project texts are not taken into account: only
conversations and writings – on request or not –, thoughts
on architecture and art, on building and education, on
meaning and attitude, on seeing and being.
This assemblage is a reproduction of a mental process
over 30 years, a period in which different architectural
approaches are addressed and the reflection on
architecture means a sounding for building.
At least the texts are perceived as a series of reflections
connecting the handicraft to the personal context. All
texts are published in the original way, unless mentioned
otherwise. Every subtitle indicates if the text is published
or not, in which book or magazine and even what kind of
eventual changes are made.
E_
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The architectural outcome of the seventies characterizes
itself by a lack of perseverance in re-establishing the lost
architectural values. The contemporary architects are
tempted to amputate historical forms in order to turn
them into new projects. As a kind of handy man fixing
an architecture describing its history, the architect
contributes to the history of architecture.
The papier-mâché fronts of the Biennale di Venezia are
extolled to a treaty; the future architectural devices will
have to comply with the implicit laws: a derived formlanguage and a ‘patchwork-architecture’ are extolled by a
jet set to an international universalism. These new ideas
are fashion and some architectural magazines are eager
to publish them because they’re more interested in the
outlook than in the content.
Does this mean that architecture ended its evolution
with Louis Kahn? What are we to do with the heritage of
the Egyptians, of Alberti, Brunelleschi, Ledoux, Schinkel
and so many others?
Notions such as ‘constants’ and ‘values’ are wiped out
of the architectural album, while actual concepts such as
participation, monuments care, semiotics, ecology,
dentro-extension, ... disguise or excuse the lack of
architecture. The narrowing – such as the unilateral
participation between owner and designer – shows clearly
the temporary character of the construction. The building
will take part in its direct environment.
On the other hand, architecture as a temporal sign of
timelessness has always refused its environment by means
of a purposive form creating a spatial world of timelessness. It is timeless because of its reverting – conscious
or unconscious – to constant values such as geometry,
structure, form, space, in which these values participate
in the same dialogue. These constants values are he basic
components for architectural creation.
Timelessness contains a myth too. Architecture – as
a myth – stripped of all its technology and reduced to
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her basis, or better to her geometrical purity, always falls
down on the same basic principles. History itself shows us
a range of timeless architecture such as the Pyramids, the
villas of Palladio, the Cenotaph by Boullée, etc. A historical
analysis proves that constant values as ‘timelessness’ and
‘geometry’ are to be understood as a synthesis between
the avant-garde of the past and the maniera moderna of the
future.
Hiromi Fujii’s work involves this kind of synthesis.
The independent, self-supporting manifestation of the
building doesn’t require an immediate interpretation of
the outlook but demands a search for the inner values.
Because of this, Fujii’s devices refuse to be part and parcel
of their environment.  His designs are the expression of an
evolving way of thinking. They are a conceptual theme in
movement.  We can easily recognize an evolution starting
in 1968 and characterizing by a substantial extension
geometrical space evolving from a static to a dynamic
element.  
His earlier works (±1971) are rather static, a simple grid
- a two-dimensional scheme - is projected onto a threedimensional space but remains a two dimensional pattern
reducing the height to the oneness of the given measure.
The third dimension is not explored yet.  The spatial
output reduces itself to a series of cubes. Despite this
reduction, the two-dimensional scheme remains a strong
starting point: the square as an entity or derived into
four or nine units. At the same time, he introduces a grid
carrying the plan and which is horizontally and vertically
extended submitting the inner and outer surfaces, the
floors and the walls to a larger unit. Environment and
object are both entity and sub-division.
The Suzuki and Miyajima Residences are the first
tangible results of Fujii’s search for the creation of noninterfered architecture. Because of their outlook their
obvious solidity and the use of materials, they could
be erected everywhere. The inner structure of these
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residences shows a square as its basic pattern. Cubic
volumes showing incisions build up this square.
From 1974 on his planes and volumes are simplified,
whereas the cubic foundation volumes develop from a
series of cubic volumes into a piling up of cubic volumes
(cf. the Todoroki Residence). With the project ‘similarconnotation-junction’ Fujii realizes a new transition
from the series of basic volumes into a series of space
structures. With the Todoroki Residence, these structures
are elaborated into piled up space structures.  
Beside the linking and piling up of space structures, the
idea of enclosing the ‘scaling-up-space’ is introduced.  
Because of this, an obvious conceptual viewpoint
emerges in which the construction concept is completely
detached from an organizational aim. It doesn’t make
any difference whether we’re dealing with an office
building – Marutake Building – or with a house – Todoroki
Residence – the three-dimensional build-up of the cubic
space remains the same whereas the functional content
will differ.
From 1978 on Fujii uses the square and the cube,
up till then understood as conceptual farthest points,
as the very starting points of a new series of projects:
T-projects. Backed up by the historic perspective of
Palladio, Borromini, Rietveld, Gruppo Sette, ... his work
gains a new dimension. The outlook is altered leaving this
static condition and gaining a fourth dimension – time –
through which they become dynamic.
Front and plan unbend; the front –an architectural
theme– imposes itself as a prescenery, a thematic front
with no functional connection with the plan. The
Stonborough House by Paul Engelman and Ludwig
Wittgenstein illustrates this theme of the simplified
front scheme. The plan remains a square or a squarecomposition whereas the walls start moving.  Outer-walls
move inside and inner-walls become fronts. The image of
the house – perception – is elaborated up to its limits on
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the transition-line between basic concept and illusion.
The content – conception – reverses from a functional
into a functionless object.
Architectural metamorphology means much more
than formal transformation. Fujii’s work proves a metamorphology of the content, keeping up the architectural
elements as constant values. This metamorphology of
the content, coupled with a prejudiced manifestation,
characterize Fujii’s designs. The synthetic qualities of
the process prove a timeless space reaching far beyond
accustomed conception and perception.
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DE RUIMTELIJKE SYSTEMATIEK IN HET WERK VAN
FRANCESCO BORROMINI [1599-1667]
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Het onderzoek naar verhoudingen in architectonische
werken heeft niet zozeer als nut dat het eventueel
resultaat – het bekomen geometrisch schema – als
‘middel’ of als handleiding kan worden gebruikt voor het
ontwerpen van een nieuwe ruimte. Belangrijk is echter
het inzicht in de structurele opbouw van het gebouw.
Een studie omtrent de ruimteopbouw in de architectuur
van de barokperiode wil iets anders zijn dan een sleutel
voor een ontwerpmethodiek. Het herontdekken van de
meetkundige constante in deze werken, gelieerd aan
een unitair wereldbeeld, is enkel maar aanleiding tot
een diepere bestudering van de metamorfose die zich
manifesteert doorheen deze werken.
Het oeuvre van Francesco Borromini (1599-1667) is in
deze optiek een representatief voorbeeld. Belangrijker
dan het schema van de gelijkzijdige driehoek en de
ingeschreven cirkel – tre et uno assieme – zijn de thema’s
die de Borrominiaanse ruimte typeren.1
Waar Andrea Palladio (1508-1580) villa’s en palazzo’s
concipieerde als een sluitend geheel van afzonderlijke
ruimten die elk volgens exacte verhoudingen werden
opgebouwd, ontwierp Guarino Guarini (1623-1684)
kerkruimten vanuit een totaalschema van ruimtelijke
systematiek. De zich chronologisch tussenbeide
situerende architectuur van Francesco Borromini is
in dit opzicht van belang omdat het een schakel vormt
in de ruimtelijke en conceptuele evolutie. Doorheen
de bestudering van zeven werken zoals de kapel en
het atrium San Carlo alle Quattro Fontane, de kapel
Sant’Ivo della Sapienza, de kapel Re Magi nel Collegio de
Propaganda Fide, de koepel van de kerk Sant’Andrea delle
Fratte, de kerk Sant’Agnese-in-Agone en de kapel Santa
Maria delle Sette Dolori, alle te Rome, zijn duidelijke
ruimtewisselwerkingen aan de orde gekomen: totaliteit
versus fragment, buiten versus binnen, statisch versus
dynamisch. Polariteiten en confrontaties maken de
inhoudelijke intenties in het werk van Borromini
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herkenbaar. De polariteit constante - metamorfose is
het sterkst herkenbaar in de (schijnbare) tegenstelling
‘statisch-dynamisch’, twee elementen die de eenheid
van het ruimteconcept uitmaken. Architectuur - op zich
statisch - wordt hier door de thematiek van het licht een
architectuur van beweging of van dynamiek.
Samen met het feit dat ‘licht’ een essentieel element is
voor de uitwerking van architecturale concepten en dat in
deze concepten licht als structuur gelieerd staat, maakt
dat deze studie over de geometrie het resultaat overstijgt
naar de eigenschappen van de constante waarden.
Licht als structurerend element, als materie zonder
materialiteit. Borromini’s laatste woorden voor zijn
overlijden, ‘Luce! dammi luce!’ (Licht, geef me licht!), zijn
daarom van een intrigerende betekenis omdat ze op
een heldere manier de essentie van (zijn) architectuur
samenvatten: licht als een ongrijpbaar element, steeds
veranderend, maar toch de structuur van een gebouw
definiërend en daarom juist een vierde dimensie gevend
aan het bouwwerk.
GEOMETRISCHE OPBOUW VAN DE RUIMTE :
‘TRE ET UNO ASSIEME’

Het schema van de gelijkzijdige driehoek en de ingeschreven cirkel (tre et uno assieme) kan op verschillende
voorstudietekeningen en detailschetsen van Borromini
worden teruggevonden.2
Uit het onderzoek is gebleken dat steeds hetzelfde schema
aan de basis ligt. Hierbij kunnen plan en doorsnede niet
alleen afzonderlijk dimensionaal bepaald worden maar
staan beide met elkaar verbonden. Dit schema bepaalt
bijgevolg geometrisch de verhouding voor elke ruimte,
onafhankelijk of de planmatige verschijningsvorm
centraal-rond, stervormig, cirkel-vormig, orthogonaal
of ovaal is, onafhankelijk van de mogelijkheden voor de
verticale uitbouw en bijgevolg een autonoom concept.
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Voor wat betreft de grondplannen wordt in de studie
verder het verdubbelde ‘tre et uno assieme’-schema als
basisschema aangenomen: twee driehoeken met één zijde
rakend aan elkaar. Dit schema geeft tevens de aanleiding
tot het verkrijgen van een axialiteit in langsrichting. Voor
de doorsnede wordt het enkelvoudig schema genomen,
echter wordt hier de verdubbeling van het oorspronkelijke
als basis gebruikt. Op deze manier is er een overlapping
en inherente uitbreiding van de schema’s, m.a.w. plan en
doorsnede groeien op deze manier uit tot één geheel.
TAFEL 1
CAPPELLA DI SAN CARLO ALLE QUATTRO FONTANE
[1634]

Bij de kapel van San Carlo alle Quattro Fontane omschrijft
het basisschema in grote orde de gehele planmatige
opbouw. De ingeschreven cirkels duiden in de langse
richting de lengte van de hoofdruimte en het koepelovaal
aan. Dit wordt omsloten door twee symmetrisch geplaatste
kolommen met overspannende boog. Het aldus bekomen
portiek scheidt koor- en inkomruimte van de hoofdruimte.
Deze beide ruimten, inclusief de kolom- en muurdikte,
staan ontworpen d.m.v. even grote cirkels als de
ingeschreven cirkels in het basisschema. Deze constructie
laat de bepaling toe van de portiekbreedte die de ruimte
afsluit. De constructie van de ingeschreven ovaal aan het
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basisschema duidt de breedte aan van de hoofdruimte en
het koepelgewelf. Deze breedte wordt ook gedefinieerd
door het symmetrisch plaatsen van twee kolommen
met een overspannende boog, loodrecht op de dwarsas.
Diagonaaldoorgangen staan symmetrisch geprojecteerd
onder 60° volgens de middelloodlijnen in het
basisschema. Aldus staan de acht kolommen die de eerste
opbouwstructuur van de kapel aanduiden geometrisch
geconcipieerd. De plaatsing van de acht secundaire
kolommen in de vier zijruimten wordt verkregen door
verdere secundaire handelingen in het schema.
In de doorsnede doorheen de langsas duidt een verdere
ontwikkeling de ruimtelijke verdeling aan. Met de lengte
van het basisschema als zijde voor een (uitvergroot) tre
et uno assieme-schema wordt een eerste samengestelde
ruimte in de kapel onderscheiden: het geheel tussen vloer
en koepel. De ingeschreven cirkel in deze driehoek geeft
de hoogte weer van de bovenkant van de omringende
kroonlijst van de koepelovaal. Hij verdeelt tevens deze
ruimte in twee verschillende delen: een onderste deel
dat de ruimte aanduidt die aangegeven wordt door
het lineair in de hoogte verheffen van de planmatige
beweging en waarbij het thema van de ‘bewegende wand’
wordt verkregen. Een tweede deel - pendentieven en
overspannende bogen - is van ruimtelijk-bewegende aard.
In dit tweede ruimtedeel zit tevens de kroonlijstovaal
vervat. Globaal beschouwd wordt in deze eerste ruimte de
totale constructieopbouw herkenbaar.
Bij een verdere uitwerking van het schema, door het in de
hoogte verschuiven en superposeren van het basisschema,
wordt vooreerst de hoogte van het koepelgewelf bepaald.
Een verdere extrapolatie duidt de hoogte van de tamboer
(lantaarn) aan - de derde ruimte -. Zoals ook in plan de
secundaire bewegingen geometrisch worden vastgelegd,
zo kunnen eveneens in doorsnede secundaire elementen
als kroonlijsthoogtes en lijstdiktes omschreven worden.
Doorheen dit schema wordt aldus de ruimtelijke opbouw
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van de kapel duidelijker. Vooreerst wordt in de onderste
ruimte het type van de serliana geïntroduceerd en
gebruikt als ruimte-omhullende vorm. Deze serliana
staat meetkundig geplaatst in een a-b-a-c-a-b-a-c ritmiek.
Conceptueel is ze van een structurele orde. Ruimtelijk
omsluit ze de sokkelruimte voor het koepelgewelf.
Vervolgens is er in deze ruimte een tweede orde: de planmatige beweging van de wand die een andere hoogteverdeling kenbaar maakt tussen de kolommen van de
serliana. Het drievoudig toepassen van het ‘tre et uno
assieme’-schema beschrijft hier het conceptuele thema
van de gehele kapel: de totale ruimte als een additie van
deelruimten. Zoals een vormelijk thema - de confrontatie
van de serliana met de wand - een eerste en tweede
orde samenbindt wordt d.m.v. dit gegeven de ordening
van de eerste ruimte - centraal - en de secundaire
ruimten - zijruimten - vastgelegd. M.a.w. de logica van
structuur in vorm en sensibiliteit via ruimte staan hier
samengebundeld en geometrisch geconcipieerd in een
continu architectonisch systeem: voor het eerst wordt
het thema van de serliana dat in de Renaissance steeds
als een vlakmatig thema werd geïnterpreteerd, volledig
ruimtelijk toegepast.
In de constructie van de ruimte volgt Borromini hier het
Albertiaans concept Nihil addi (Niets wordt toegevoegd).3
Alles wordt correct geschakeld tot een logische ontwikkeling van de structurele regel.
TAFEL 2
ATRIO DEL CHIOSTRO DI SAN CARLO ALLE QUATTRO
FONTANE [1635]

Voor de globale ruimte van het atrium van het klooster
herhaalt Borromini planmatig het basisschema, ditmaal
uitgebreid met twee omschreven cirkels. Hierdoor krijgt
het plan de 3:2-verhouding. 4 Bissectrices vanuit de vier
hoekpunten naar het midden toe geven op de langsas
twee snijpunten die tevens het middelpunt zijn voor de
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omschreven cirkels. Zoals in de kapel van San Carlo
diagonaaldoorgangen geprojecteerd worden, wordt hier
op eenzelfde constructiewijze in het atrium een eerste
viertal van kolommen voorzien. Via de bissectrices vanuit
de hoekpunten in het plan kan symmetrisch een tweede
kolommenviertal worden bepaald. Op deze manier wordt
in de vier hoekpunten een ontdubbelde kolomconstructie
ontwikkeld dat via projecties hiervan op de omgevende
muur herhaald wordt voor de constructie van de middenkolommen.
Planmatig wordt aldus het afstandritme tussen de
kolommen van de serliana als C-A-B-A-C geconstrueerd
waarbij B gelijk is aan C onder 45°. 5
Opnieuw met de lengte van het basisschema als zijde
voor een uitvergroot enkelvoudig schema wordt in de
doorsnede het principe vastgelegd voor het bepalen van
de verschillende hoogten en de onderlinge verhoudingen.
Hier is het overlappen van het grondplanschema op de
doorsnede van belang voor het verkrijgen van de hoogte
van de serliana die de onderbouw construeert. Evenals
in de kapel wordt ook hier de vrijstaande serliana als
thema genomen voor de vormelijke uitbouw van de
onderste ruimte. En ook hier staat ze als een vormelijke
interpretatie.
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Uit de analyse blijkt dat Borromini hier het atrium op
eenzelfde manier concipieert als een interieure ruimte.
M.a.w. de functie ‘atrium’ wordt verkregen door in de
omringende restruimte de verbinding met de wand
te maken en het middendeel als open ruimte te laten.
Duidelijk wordt hier bijgevolg de toepassing van een eigen
ruimtelijke systematiek autonoom toegepast t.o.v. elke
omgevende vormelijke binding: de serliana wordt niet
meer beschouwd als een tweedimensioneel motief maar
als een continu ruimteomsluitend vormelijk thema.
TAFEL 3
CAPPELLA DI SANT’IVO DELLA SAPIENZA
[1642]

Voor de kapel van Sant’Ivo della Sapienza wordt opnieuw
hetzelfde schema genomen als basis, ditmaal roterend
verwerkt. Een omschrijvende cirkel aan dit schema wordt
een ingeschreven cirkel voor twee driehoeken die tegen-
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overgesteld op elkaar worden geplaatst en waardoor een
zespuntig stermotief wordt bekomen. Aan elke driehoek
wordt een eigen rol van bewegingen toebedeeld:
één bezit ingesloten halfcirkelvormige bewegingen in de
uiterste hoekpunten, de andere driehoek bepaalt vanuit
de hoekpunten even grote tegenbewegingen naar de
middenruimte toe. Twee omschrijvende cirkels aan het
basisschema bepalen de constructie van het tamboergeheel.6
Bij het overhalen van het schema in de doorsnede wordt
de superpositie ervan uiterst belangrijk. Zoals in de
hoger aangehaalde ontwerpen duiden ze ook hier de
onderlinge addities en ordeningen van de deelruimten
aan. Een eerste schema geeft de hoogte van de lineaire
planmatige beweging - de ruimteomsluitende wand -.
De analyse verklaart verder de hoogtes van kroonlijsten,
ombindingen, openingen en lichtpenetraties.
Ook bij dit ontwerp poneert Borromini het ruimtelijk
concept van ‘nihil addi’: zes zijruimten ‘vormen’ de
gecentraliseerde organisatie van de globale ruimte.7
Het interne van de kapel resulteert uit het confronterend
samengaan volgens een a-b-a-b-a-b ritmiek van beweging
en contrabeweging. Merkwaardig is tevens dat door deze
handeling en mede door het tegenover elkaar plaatsen
van altaar- en inkomruimte en het symmetrisch plaatsen
van twee secundaire zijingangen, er een duidelijke
langsrichting wordt verkregen in deze centraalbouw.
Door het superposeren van de ruimten en het doen
samenbrengen van een centraal punt van waaruit het
licht zich als bron manifesteert - lantaarn - ontstaat hier
de belangrijkste axialiteit, nl. verticaal. Het structureel
concept zit vervat in de autonomie tot de delen die het
uiteindelijk geheel samenstellen tot een eenheid die
karakteristiek wordt voor de polariteiten massa-ruimte en
vorm-tegenvorm.

23

TAFEL 4
CAPPELLA DI SANTA MARIA DELLE SETTE DOLORI
[1643]

Voor de kapel van Santa Maria delle Sette Dolori zijn de
ruimtelijke verhoudingen opnieuw afgeleiden van het
basisschema. Een ontleding van het plan duidt aan dat
het middendeel van de hoofdruimte – de plaatsing van de
acht centrale kolommen – planmatig bepaald wordt door
dit schema en het overhalen naar de wanden.
Hierbij wordt ook de grootte van de plafondschildering in
een 1:2-verhouding exact omschreven. Een gelijkzijdige
driehoek met de lengte hiervan als zijde geeft in hoogte
het middelpunt voor de boogconstructie in de serliana.
Opnieuw wordt dus de serliana als vormelijk bepalend
thema gebruikt, hier echter volgens een andere uitbouw:
de boogconstructies manifesteren zich enkel axiaal in
langs- en dwarsrichting.
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TAFEL 5
CAPPELLA DEI RE MAGI NEL COLLEGIO DE PROPAGANDA FIDE
[1644]

Voor de kapel Dei Re Magi in het Collegio de Propaganda
Fide worden de lengte en breedte van de hoofdruimte,
inclusief kolommen, aangegeven door de lengte en
breedte van het basisschema. De kolomdikte wordt
bepaald door de afstand tussen het snijpunt van de
twee omschreven cirkels en de omtrek rond dit schema
(3:2-verhouding). Middelloodlijnen bepalen de plaatsing
van de uiterste vier kolommen in langsrichting en
ingeschreven cirkels bepalen de vier kolommen in
dwarsrichting. Hierdoor worden de hoekbewegingen
omschreven. Verdere ontleding geeft de centrale
kolommen, de aslijnen van de zijruimten en de totale
lengte van de kapel, inclusief het koorgedeelte.
Het overhalen van dit planschema naar de doorsnede
verklaart de hoogte van de kolommen en kroonlijsten
waardoor de ruimtelijk intentionele opbouw te voorschijn
komt: ordening als een structuur die de ruimte meet.
Ontstaan uit een schema dat als vormelijke verschijning
verschillend is aan het uiteindelijk resultaat, orthogonaal,
benadert deze kapel in verhouding de Gulden Snede.
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De afstandritmiek blijft behouden naar serliaans model
maar verkrijgt een vormelijke interpretatie.
TAFEL6
CHIESA DI SANT’AGNESE-IN-AGONE
[1652]

Vertrekkend vanuit het schema dat de middenruimte
van de kerk van Sant’Agnese-in-Agone bepaalt worden
alle nevenruimten verkregen door een verdere in- en
omschrijving aan hetzelfde schema en/of m.a.w. door
een telkenmale verdraaiing onder 90° tegenover elkaar.
Ingeschreven cirkels bepalen de exacte afstand tussen de
kolommen in de hoofdruimte. Aldus wordt de serliana
opnieuw het vormelijk leitmotief, geometrisch geordend
volgens het basisschema.
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de breedte van het schema. De lengte ervan bepaalt de
hoogte van een 45°-60°-rechthoek die de bewegingen
van de zijsteunen aanduidt: de kleine zijde bepaalt de
middelpunten van deze bewegingen en de grote zijde
duidt er de basisverhouding van aan. Met eenzelfde
schema vanuit het basisgegeven wordt een45°-60°rechthoek geconstrueerd waardoor bij verdraaiing onder
90° een vierkant ontstaat. Dit vierkant geeft de plaatsing
weer van de acht kolommen van de koepelopstand:
hoekontdubbeling als structuur. De onderlinge relatie
tussen de 45°-60°-rechthoek en het basisschema wordt bij
deze verdraaiing nog duidelijker: de breedte van het ene
wordt lengte voor het andere.
STRUCTURELE OPBOUW VAN DE RUIMTE:
CONSTANTE EN METAMORFOSE
TAFEL 7
CHIESA DI SANT’ANDREA DELLE FRATTE
[1653]

Bij de koepelopstand van de kerk van Sant’Andrea delle
Fratte wordt de buitendiameter gededuceerd vanuit
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Zoals aangetoond is er doorheen de geanalyseerde werken
een geometrische basisconstante waar te nemen. Deze
maakt onderlinge relaties tussen de werken herkenbaar.
Ze werden mogelijk door het gebruik van enkele
vormelijke en inhoudelijke terugkerende ‘thema’s’.
Op vormelijk-structureel vlak is het gebruik van de
serliana een eerste herkenning. Als thema staat het autonoom in elk concept, doch telkenmale anders vertaald
zodat dit doorheen het gehele oeuvre van Borromini een
metamorfose ondergaat: planmatig van orthogonaal
naar stervormig, vierkantig en cirkelvormig. Tezelfdertijd
manifesteert het zich als een exterieur thema in een
interieure ruimte. Als structureel element blijft het echter
voortdurend onmiddellijk afleesbaar in de ruimte en
construeerbaar vanuit de geometrische schema’s.8
Op ruimtelijk-structureel vlak wordt het licht echter een
constant thema. Licht dat geleid wordt via de ruimte,
ruimte die geordend staat volgens de geometrie van het
schema.
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De vervloeiing van de ruimte is finaal in elk architecturaal
werk. Ruimtelijk-structureel is ze constante en finaliteit in
het Borrominiaans type: alle bijkomstige articulaties zijn
weggewerkt. De ruimte wordt het dominerend thema
ter ondersteuning van het licht. Enkel de manier waarop
het licht geleid wordt in en via deze ruimtes ondergaat
een metamorfose doorheen het gehele oeuvre: een metamorfose die gepaard gaat met de vormelijk-structurele
opbouw.
De schijnbare tegenstelling constante/metamorfose is
het sterkst herkenbaar in het statisch/dynamische van de
ruimte: twee elementen die de eenheid van het concept
uitmaken. Architectuur, op zich statisch, wordt hier in het
oeuvre van Borromini een architectuur van beweging of
van dynamiek.
Met het toepassen van eenzelfde schema bij elk architecturaal werk komt Francesco Borromini toch telkenmale tot een gedifferentieerd resultaat. Hierbij geeft de
interrelatie tussen de bestaande gegevens en het eigen
ontwerpschema de wisselwerking tussen het denken over
architectuur in termen van autonomie en de binding aan
het gegeven.
De typologie van de Borrominiaanse ruimte kan aldus
omschreven worden als het thema van de confrontatie
van autonomie en constante, gepaard gaande met
afhankelijkheid en metamorfose, waarbij het geometrisch
schema – tre et uno assieme – de relatie is tussen beide.
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Voetnoten
1
‘Tre et uno assieme’ staat geschreven op een tekening voor een fries voor de kapel van San Carlo
alle Quattro Fontane. Zie Portoghesi, Paolo, Francesco Borromini, Electa Editrice, Milano, 1967,
pag. 46 en figuur II pag. 69.
2
Op.cit. pag. 73 [fig. IX], pag. 76 [fig. XVII], pag. 191 [fig. L].
3
Alberti, De Re Aedificatoria, deel VI, 2.
4
De drie-op-tweeverhouding wordt reeds door Plato aangehaald. Vitruvius omschrijft deze, samen
met vijf-op-drie en met vierkantswordtel twee op één als de meest ideale voor binnenhoven in
privaatgebouwen. Litt.: Vitruvius, De Architettura Libri Decem, deel VI/3. Zie ook: Paul v. NarediRainer, Architektur und Harmonie, Köln, 1982, pag. 226.
De 3:2-verhouding wordt ook ‘kwint’ genaamd. Cfr. tevens Plato en A. Pellier die deze verhouding
als tracé directeur omschrijft. Zie: Louis Van Mechelen, Het Gulden Getal, dekmantel voor de
proporties in de kunst, Gent, 1980, pag. 47.
5
Portoghesi, Paolo, Op.cit. pag. 43.
6
Portoghesi, Paolo, Op.cit. pag. 191 (fig. L).
7
Dit model werd reeds opgenomen door Sebastiano Serlio in Tutte le Opere et prospettiva di
Sebastiano Serlio bolognese, Venezia, 1619.
8
Het gebruik van de serliana als ruimte-omsluitende vorm is tevens een herdenken van de serliana
zoals deze is toegepast in het Teatro Maritimo in de Villa Hadriana te Tivoli. Borromini zelf
maakt gewag van dit voorbeeld.
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De Oud-Egyptische Pyramide

DE OUDEGYPTISCHE PIRAMIDE
TXT_CK_NL_1983
NIET GEPUBLICEERD

Dat een analyse van kunsthistorische bouwwerken
van belang is voor een verder onderzoek naar
architektuur, werd door Pieter De Bruyne reeds
aangehaald in 1978. (1)
Sinds haar ontstaan is de pyramide van Cheops - 4°
Dynastie, 2570-2450 v. Chr. - één van die bouwwerken
die de meeste aandacht ter bestudering opeist. Niet
alleen de materie waarin, de geest waarrond of
de vorm waarmee ze is opgebouwd, houdt velen
bezig, doch veeleer het wiskundig/meetkundig/
geometrisch bepaald zijn van het volume. Het is een
tijdeloze architektuur waarbij idee, koncept en beeld
aanleiding zijn tot een eeuwige (ver)beelding.
In zijn boek “Vorm en Geometrie in de OudEgyptische Meubelkunst” geeft Pieter De Bruyne
het verhaal weer van ruimtelijke verhoudingen en
geometrisch-ruimtelijke dimensies in de meubelen
van de Egyptenaren. (2) Meubelen en objekten
die op een verhoudingsstelsel met de palm als
basismaat werden ontworpen. Door een analyse van
deze objekten werd het “ruimtelijk denken”, met
name het ontwerpen in doorsnede en diagonaalvlak,
de ruimtelijke diagonaal als basismaat en de relatie

32

33

tussen plan en doorsnede duidelijk kenbaar gemaakt.

Deze studie over de Oud-Egyptische pyramide tracht
aan te tonen dat in dit volume, naast het gebruik van
de palm als basismaat, ook een dergelijke ruimtelijke
dimensie verwerkt is: een kanon van onderlinge
relaties tussen plan, doorsnede doorheen de

geven op reeds bestaande studies. Tevens tracht

apothema, diagonaaldoorsnede en de ware grootte

ze het koncept van het “ruimtelijk ontwerpen in

van de zijvlakken. Naast de zuiver geometrische

architektuur” weer te geven.

vaststelling wordt in het onderzoek tevens de
symbolische dimensie van het veelvuldig toepassen

Tafel 1

van het getal 7 aan het licht gebracht.

Het onderzoek naar het geometrisch ontwerpkoncept

Deze studie wil geenszins een alovertreffende stelling

van de Oud-Egyptische pyramide is gebaseerd op

zijn, geen definitieve oplossing voor het vraagstuk

de eenheidsmaat van 1 konings-el of “Royal Cubit”

“Cheops”. Ze poogt enkel een verdere reflektie te

(ongeveer gelijk aan 523 mm, identiek gesteld aan 7
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palmen) en hier voorgesteld door de lijn AB. (3)
Langs beide zijden van deze lijn wordt een vierkant
gekonstrueerd van 7 x 7 palmen. Elk vierkant wordt
vanaf deze lijn verdeeld in 4 x 7 palmen -een groot
deel- en in 3 x 7 palmen -een klein deel-. M.a.w.
vanuit B worden er op de horizontale lijn en langs
beide zijden 4 palmen en vanuit A 7 palmen afgepast.
Bij een verbinding van de respektievelijke punten
met het tegenoverliggend eindpunt van de Royal
Cubit worden de snijpunten X en Y bekomen.
Tafel 2
Lijn XY snijdt de Royal Cubit in het punt O. Bijgevolg
wordt XO = YO = BO = de straal van de cirkel met O
als middelpunt.
Rond deze cirkel wordt het omschreven vierkant
CDEF gekonstrueerd. Een even grote oppervlakte

rechthoek GHIJ. De verbinding van K en L met M

als deze van de cirkel wordt als rechthoek GHIJ -met

-de driehoek KML- geeft de doorsnede volgens de

idem hoogte als het vierkant en met IJ als basis-

apothema van de pyramide met KL als zijde van het

axiaal op het vierkant overgezet.

grondvlak. Deze driehoek is in oppervlakte 1/4 van

De rechthoek GHIJ heeft dus dezelfde oppervlakte

de oppervlakte van de cirkel. (4)

als de ingeschreven cirkel in CDEF, dit is 78,54 %

Bij een verder onderzoek komen tevens andere

van de oppervlakte van het vierkant CDEF.

merkwaardige vaststellingen aan het licht : zo telt de

Punt M is het snijpunt van de Royal Cubit AB met

lijn GH juist 4 palmen.

de zijde CD. De diameter XY geeft de lijn KL in de

Bij het verbinden van de punten J en I met A, en de
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van de Royal Cubit snijden elkaar in hetzelfde punt.
Tafel 3
Vanuit X en Y worden evenwijdigen aan de lijnen KM
en LM getrokken. Op de Royal Cubit AB geven ze het
snijpunt Z. Driehoek XZY is de doorsnede volgens
de apothema van de pyramide waarvan het vierkant
CDEF het grondvlak is.
Uit analyse blijkt tevens dat de diameter KL een
ingeschreven 1/2 cirkel in driehoek XZY bepaalt. Het
raakpunt P. ligt op de lijn OQ die het punt O verbindt
met Q, snijpunt van de cirkel met XO als straal en
lijn JG.

punten C en D met B, wordt CB een diagonaallijn
1:2 (1 palm horizontaal en 2 palmen vertikaal). Deze
snijdt JG op de 4° palmlijn vanuit B of op de 3° palmlijn
vanuit A. Aldus wordt de Royal Cubit (7 palmen) in 4
en 3 verdeeld. Lijn AJ snijdt KM eveneens op deze
palmlijn. De lijnen AJ en CB snijden elkaar op de
lijn KL. Lijn AX snijdt JG in een punt dat op gelijke
afstand ligt van A als van B.
Lijn AJ, de 1° vertikale palmlijn en de halveringslijn
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Wanneer uit punt A, met AX als straal, een cirkelboog
getrokken wordt, en dezelfde konstruktie gebeurt
vanuit B met BX als straal, dan worden de punten
R en S bekomen op de Royal Cubit. Deze punten
bepalen de hoogte van het “verborgen ei”. (5)
Tafel 4
In Tafel 2 wordt de relatie tussen plan en doorsnede
van de pyramide aangetoond. Tafel 4 toont het kanon
van deze relatie.
Het verbinden van de basislijn van de doorsnede
volgens apothema van een welbepaalde pyramide
uit het kanon met de top van de doorsnede van de
daaropvolgende grotere pyramide uit het kanon,
geeft de ware grootte van de schuine zijde van de
eerste pyramide.
Het overhalen van de diagonaallijn in het grondvlak

(vierkanten vanuit de punten C en D naar het

naar de basis van de doorsnede geeft een punt

middelpunt O toe).

dat bij verbinding met de top van de doorsnede

Vertrekkend met de Royal Cubit als basismaat kan dit

de doorsnede onder 45° -diagonaaldoorsnede of

kanon 7 maal toegepast worden. Het kleinste vierkant

ruimtelijke doorsnede- aangeeft.

raakt dan aan de grote cirkel van de konstruktie van

Bijgevolg zijn plan, doorsnede volgens apothema,

het “verborgen ei”.

diagonaaldoorsnede en ware grootte van de

Voorbeeld :

zijvlakken te konstrueren vanuit eenzelfde kanon

Het vierkant 1-2-3-4 is de basis van een pyramide.
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Met de konstruktie zoals vermeld op de tafels 2 en

Met de Royal Cubit als basis kan het verschil

3 wordt 5-7-6 de doorsnede volgens de apothema

aangeduid worden tussen de hoger aangetoonde

van de pyramide. Het op tafel 4 vermelde kanon

systematiek en het hoekschema 45°/60° zoals

bepaalt 5-M-6 als ware grootte van het zijvlak.

toegepast in onze Westerse kulturen. Tussen

Het neerlaten van O-2 naar de basislijn geeft de

beide is er een meetkundig verschil van 1,8 mm

diagonaaldoorsnede.

waarneembaar.
Konceptueel echter verschillen beide systemen hierin

Tafel 5

dat in het Oud-Egyptische schema de 3° dimensie

Lijn OQ geeft het begin van het kanon aan. (6) Een

wordt verkregen via oppervlakte en ruimtelijke inhoud.

verdere konstruktie van ingeschreven cirkels en

M.a.w. plan, doorsnede en diagonaaldoorsnede

evenwijdigen aan KM en LM geeft het totale kanon

worden bijna gelijktijdig gekoncipieerd waardoor

van de doorsnede volgens de apothema van de

de 3 projekties die een volume bepalen ruimtelijk

pyramide.

gebonden staan t.o.v. elkaar.

Vanuit de driehoek XZY kan dit kanon 7 maal

De ruimte wordt opgebouwd via een systeem

toegepast worden tot wanneer de hoekpunten van de

van oppervlaktebepaling van het 1° vlak -plan-

basis op de ingeschreven cirkel in het ingeschreven

, via inschrijving van oppervlaktes in elkaar,

diagonaalvierkant van het ei vallen.

diagonaalvlakken en ingeschreven ruimten, waardoor

Ook kan driehoek TZU worden gekonstrueerd via de

het 2° vlak -doorsnede- op een welbepaalde exakte

punten V en W. Het neerhalen van deze punten op

wijze aan het 1° vlak wordt geschakeld. Dit althans

TU verdeelt deze lijn in 7 gelijke delen. Een verdere

in de Westerse analytische manier van denken :

analyse met evenwijdigen aan TZ en UZ, doorheen de

oorspronkelijk bij de Egyptenaren gebeurde deze

5 tussenpunten op TU, brengt eveneens ‘inpassende

denkwijze omgekeerd, met name dat vanuit een

driehoeken’ in het basisschema naar voor.

inhoudbepaling alle oppervlaktes en groottes van
alle vlakken en doorsneden als afgeleide van deze

Tafel 6
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ARCHITECTUURTEKENINGEN
TXT_CK_NL_1984
NIEUWNEUF N°109, BRUSSEL, 1984, PP. 29-31
NEDERLANDSE EN FRANSE VERSIE
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In perspectief van de verruiming van ‘architectuur’ is
het vooreerst noodzakelijk na te gaan wat onder dit
thema als ‘ambacht’ kan worden bestempeld. Tot voor
kort bleef het ambacht van de architect beperkt tot het
eigenlijke bouwen, tot de realisatie van een constructie.
De hoofdfunctie van de architect sloeg enkel op het
concreet realiseren op ware grootte. De alom beschreven
economische toestand heeft dit gekende beeld van
architect-uitvoerder doen instorten. Dit bracht mede
dat het zoeken naar andere mogelijkheden voor het
uitoefenen van het beroep een noodzaak werd, dat een
nieuw ambacht diende te worden gecreëerd. Mede met
de enorme toeloop van het aantal studenten poneerden
architectuurinstituten ambten in openbare sectoren en
privaat instellingen. Het werd mogelijk dat een architect
zich kon uiten als raadgever in de publieke sector.  Aldus
ontstond de functie van architect-raadgever.
Doch de terugloop van de economie geeft ook
aanleiding tot andere factoren. Er wordt meer tijd vrijgemaakt voor onderzoek, voor het ontwerpen, voor het
herdenken. Nieuwe vragen worden geformuleerd aan
de hand van nieuwe behoeften. De belangen van de
architectuur zelf worden in waarde hersteld en komen
op het voorplan. Om reden van het ‘niet meer realiseren’
van geprojecteerde ontwerpen wordt opnieuw overgegaan
naar de wereld van de fictie en het imaginaire. Het is die
fictie die toelaat om, los van elk contact met de realiteit
die een ontwerper vastbindt, vlugger en grondiger te
zoeken naar inhouden en klassieke waarden.
Via onderzoek van de architectuurgeschiedenis zijn
constanten zoals o.a. geometrie, typologie, grammatica...
weer aan de orde. Deze constanten worden nu via fictieve
voorstellen – al dan niet in relatie met een gegeven
territorium – verder uitgediept zodat binnen afzienbare
tijd opnieuw zal kunnen overgegaan worden naar een
‘ver-nieuw-de’ architectuur. Een architectuur die gebaseerd
is op de klassieke schoonheid doorheen de geschiedenis.
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Dit fenomeen kan tevens beschouwd worden als een
reactie op de te argeloze en inhoudloze nagelaten sporen
van de Modern Movement in de jaren 1960, of de negatieve
les van de Nieuwe Zakelijkheid. Hiermede gaan tevens een
aantal medefactoren gepaard.
In de Modern Movement was de tekening een middel
om een nieuwe constructie te bewerkstelligen. Detailtekeningen stonden in onmiddellijke relatie met
uitvoering. Perspectieven met aanbod en verkoop. Alles
stond ten dienste van het beroep van de architect.
Sinds enkele jaren is de interesse voor het vak architectuur
echter opnieuw toegenomen. Er komt een duidelijke
splitsing tussen ‘denken’ en ‘doen’. Bouwmeesters onderscheiden zich van architectuurdenkers, van architecten.
Slechts in uitzonderlijke gevallen gaan idee en uitvoering
van architectuur nog gepaard.
Dit beeld, dit denken, deze verbeelding wordt weergegeven in de architectuurtekening zoals dit reeds in
de geschiedenis het geval was: de cenotaaf van Boullée,
de woning aan de Loue van Ledoux, het paleis op de
Acropolis van Schinkel ... Het is een weergave van een
zienswijze, een visie over architecturale ruimte.
Jonge architecten leggen zich heden ten dage toe op
het maken van architectuurtekeningen.  Ze stellen zich
nieuwe vragen waarop ze met de meest verschillende
uitdrukkingen antwoorden formuleren. Volgens Franco
Purini 1 is dit hedendaags fenomeen, dat hij omschrijft
als de ‘D-Factor’ (Disegno, Drawings), ontstaan bij de
tentoonstelling Assenza/Presenza, gehouden in de Galleria
Communale d’Arte Moderna te Bologna in 1978.
De D-Factor kreeg al vlug uitbreiding bij de Biënnale van
Venezia in 1978 en vooral deze van 1980, georganiseerd
door Paolo Portoghesi, was van groot belang. De Strada
Novissima bezat de inhoudelijke kwaliteit van ‘het plezier
in het metier van de architectuur’.  Waar de tentoonstelling een catalogus was van een ‘vernieuwing zoekende’
architectuurtaal, is de catalogus een tentoonstelling over
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de autonomie van de architectuurtekening.
Een gamma van verbeelding verspreidt zich nu
via het architecturaal tekenambacht van belangrijke
architecten. De aquareltekeningen van Bruno Minardi,
de olieverfschilderijen van Arduino Cantafora en de
pasteltekeningen van Massimo Scolari verbeelden een
wereld van architectuurgelegenheden. De axonometrieën
van Hiromi Fujii, de aquarelperspectieven van Rem
Koolhaas en de isometrieën van Mario Botta pogen om
de driedimensionaliteit van de ruimte in twee dimensies
weer te geven.
Oswald Mathias Ungers koppelt elk ontwerp, van het
globale tot aan elk detail, onmiddellijk aan een isometrie,
teneinde een direct volumetrisch inzicht in de zuiverheid
van de vorm te verkrijgen. De idee- en ontwerpschetsen
van Alvaro Siza, Carlo Aymonino en Aldo Rossi vertonen
het ontwerpproces vanaf het basisidee. Tadao Ando
geeft de hoofddrager van zijn ontwerpen weer in houtskoolperspectieven. Fumitaka Yashimoto omlijnt het
thema van zijn woningen in isometrieën met deelfragmenten van het ontwerp in relatie met de architectuurgeschiedenis. Franco Purini tekent zijn ontwerpen
in éénpuntsperspectieven waarbij licht en schaduw de
belangrijkste factor vormen.
Uitvoeringstekeningen - plannen, doorsneden en
details  - komen in welbepaalde lay-out op papier.
De hierdoor verkregen meerwaarde doet hen als
‘presentatietekening’ verschijnen in vaktijdschriften.
Deze tijdschriften vormen een belangrijke metronoom
voor dit verruimen van het tekenmetier, of de D-Factor.
Toonaangevende Italiaanse, Japanse en Engelse architectuurbladen sporen studenten aan tot een zelfonderzoek naar uitdrukkingsmogelijkheden van hun
verbeeldingen.
Samen met de architectuur zelf krijgt ook de tekening
haar autonomie terug. Een autonomie die ze verloren
had tijdens de Modern Movement. Een autonomie die
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opnieuw refereert naar de geschiedenis: de renaissanceschilderijen over de ideale stad, de etsen van Piranesi,
de contracomposities van Van Doesburg, de grafiek van
Kasimir Malevich en El Lissitzky, ...
In analogie met de schilderkunst, die evenzeer architectuur verbeeldt, komen ook architectuurtekeningen van
hedendaagse architecten aan de wanden van musea en
galerijen. Het museum Abteiberg te Mönchengladbach
bezit ontwerptekeningen van Hans Hollein in haar
tentoongestelde collectie.
Het mekka van dit fenomeen wordt het Duitse Architectuurmuseum te Frankfurt. Dit museum dat gedirigeerd
wordt door architectuurcriticus Heinrich Klotz, bezit nu
reeds meer dan 50.000 architectuurtekeningen.
Wedstrijden vormen gelegenheden bij uitstek voor de
ontplooiing van dit tekenambacht.  Samen met architectuurtijdschriften geven zij trends en richtingen
aan voor een verdere en grondigere verspreiding van
de taal van de echte architect, van de vertaler van de
architectuur, van de tekening. In deze optiek is het noodzakelijk om de bestaande hindernissen in omgeving
en publieke mentaliteit te doorbreken. Zij laten nog
steeds niet toe om architectuur als kunst te aanvaarden.
De architectuurtekening staat in de buitenwereld nog
steeds bekend als een ‘bouw’uitdrukking. Eens deze
hindernissen overwonnen, wordt de D-Factor een basis
voor een nieuw ambacht in de wereld van de architectuur.
Jonge échte architecten zitten nu reeds in eenzaamheid aan het rechthoekig blad van hun tekentafel, op zoek
naar een ander ambacht.  Trouwens, men heeft altijd al
getekend ...
Voetnoot
1
Purini, Franco, ‘Il Fattore D’, Casabella 479, Milano, april 1982, p.25
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GIOVANNI SANTINI
[JAN BLAZEJ SANTIN-AICHEL] [1677-1723]
TXT_CK_NL_1985
NIET GEPUBLICEERD
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Giovanni Santini neemt in de geschiedenis van de
Boheemse laatbarok een unieke plaats in. Hoewel hij een
tijdgenoot is van de Dientzenhofer-familie, met name
vooral van Christoph Dientzenhofer (1655-1722) en diens
zoon Kilian Ignaz Dientzenhofer (1689-1751) bezit zijn
oeuvre een notie van individuele actualiteit, met name
door het gebruik van contrasten en een doorgedreven
complexiteit. In een periode waarin de Barok niet als een
vormelijke uiting van het christelijk ideaal beschouwd
werd, wist Santini dit probleem op een eigen manier op te
lossen door in zijn architectuur gotische elementen in te
lassen die soms fragmentair-decoratief, soms constitutief
verwerkt waren. Deze elementen interpreteerde hij op
een systematische manier waardoor zijn architectuur de
term ‘gotiserende barok’ meekreeg. Het in die periode
ontdekken van de gotiek had trouwens te maken met
de religieuze politiek om de verering voor Boheemse
nationale heiligen weer te doen herleven, zoals bijv. SintJan-Nepomuk. De gotiek werd gezien als een bewuste
terugkeer naar het verleden, dit in herinnering aan de
verklaring van Ferdinand I dat Renaissance voor
wereldlijke gebouwen was en gotische vormen
‘kerkachtig’ waren.
De meest typische voorbeelden voor deze ontwikkelde
stijl in het oeuvre van Santini zijn de cisterciënzerkerk te
Sedlec (1702) en de benedictijnenabdijkerk te Kladruby
(1712-1726), de kloosterkerk te Zeliv (1713-1720)  en het
sanctuarium op Zelena Hora (Groene Heuvel) te Z’dàr
nad Sazavou (1719-1722). Voor de kerk te Sedlec bouwde
Santini verder op de bestaande fundamenten die
dateerden uit de Middeleeuwen en afgebroken waren
tijdens de oorlog tegen de Hussenieten. Hij bewaarde
de gotische structuur van het geheel maar liet ze
uitmonden in een grafische abstractie van het gotische
lijnenspel van nervaturen. Door een accentuering in
de diepterichting verkreeg het interieur van de kerk
een verder doorgedreven irreëel karakter, hetgeen
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intentioneel door Santini werd gewild. Rondom het koor
werd een rondgang uitgebouwd op het fundamentele
thema van de gotiserende barok of barokgotiek: gotische
spitsbogen voor de structuur en barokke interpretaties
voor de koepelgewelven.
Eenzelfde raakpunt aan de irrealiteit bezit de kerk
te Kladruby, welke eveneens een opbouw is boven een
middeleeuwse structuur. Hoewel de gevel een samenstelling is van decoratief gebruikte gotische elementen,
werd de structuur als niet gotisch overgenomen. Door
gebruik te maken van een bekroning op de kruising van
langs- en dwarsbeuk wist Santini het exterieur een
specificiteit mee te geven. Het interieur is echter rijker dan
dit te Sedlec: het driekorig toegevoegde presbyterium met
het vrije en bijna nerveuze spel van de nervaturen onthult
een nog grotere evidentie van onstructuur en irrealiteit die
verder gaat in het gewelf van de grote langsbeuk.
Door de decoratieve verwerking gaf Santini aan de ruimte
een eigen identiteit: hoe belangrijker het gebeuren, hoe
groter het effect. In deze zin werden de kleine langse
zijbeuken voorzien van een zelfde maar vereenvoudigd
lijnenspel als de grote beuk. Nochtans is hier de irrealiteit
nog steeds even sterk aanwezig: afgebroken lijnen
doorsnijden gave geometrische figuren en tezelfdertijd
worden de onzichtbare krachten via de dramatisering van
het lijnenspel in de richting van de pijlers heel visueel.
In het interieur van de premonstratenzerkerk te Zeliv
ontdubbelde Santini het vormelijk thema van het lijnenspel. Terwijl hij de grote langsbeuk met gotische nervaturen ordende, paste hij voor de overwelvingen van de
zijbeuken interpretaties toe in ovale vorm. Deze ovalen
waren bepalend voor uitsnijdingen aan de ramen en aldus
werd de mogelijkheid gecreëerd om interieur en exterieur
elk een eigen ordening en wettensystematiek te laten
ondergaan, tevens uit noodzaak voor het gebruik van een
galleria in de zijbeuken.
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De ingenieusiteit van Santini kan ook worden
gevonden in zijn planconcepten. De plattegrond van het
Sanctuarium te Z’dàr nad Sazavou is het typeplan voor
emblematisch symbolisme. Deze Nepomuk-kapel bezit de
vorm van een vijfpuntige ster, naar de zinspeling op de vijf
sterren die boven het hoofd van Sint-Jan-Nepomuk waren
blijven zweven toen hij in de Moldau werd geworpen
– de mythe gaat dat zijn tong werd afgesneden omdat
hij op basis van het biechtgeheim de koning weigerde
de geheimen van diens vrouw te verklappen – en tevens
op het feit dat de abdij vijf eeuwen oud was. Het terrein
ronddom de kapel werd omgeven door een tienpuntige
rondgang met vijf kapellen. Waar deze omsluiting
vooral in gotische kenmerken uitgewerkt is, bezit het
interieur van de kapel duidelijk barokke interpretaties.
Afwisselend worden vijf ovale ruimten en vijf tongvormige
ovalen geplaatst die de middenruimte doordringen
rond de centrale ruimte. Deze tien nevenruimten zijn
als noodzakelijk gedacht voor het leiden van het licht en
verduidelijken de plasticiteit van het interieur. Santini
wist hier het emblematisch probleem concreet te vertalen
tot architectuur via het toepassen van geometrie. Een
lijnstuk verdeeld in vijf gelijke stukken en tienmaal
geroteerd rondom het midden geeft de basis voor alle
bewegingen: cirkels met de straal gelijk aan 1/5 van
de lengte van het lijnstuk geven de beweging van de
rondgang. Het middelste 1/5-deel van het lijnstuk bepaalt
de grootte van de kapel.
Een gelijkaardige emblematiek bepaalt de grondvorm
– driehoek – voor de ‘Kaple Svala Anna’ (Sint-Anna-terDrieën-kapel) te Panenské Brezany (1705-1707), en
waarvan de opbouw van het interieur sterke affiniteiten
vertoont met het interieur te Z’dàr. Op eenzelfde wijze
penetreert het licht door de wand naar de middenruimte
toe. De buitenvorm van deze kapel is echter visueel als één
globaal volume opgelost. Wandomrandingen, okerkleurige wandinvullingen en lijsten geven de nodige
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verwijzingen naar het planmatige tre et uno assiemeschema van Francesco Borromini, wat verduidelijkt wordt
in het interieur: de ronde koepel die visueel gedragen
wordt door de drie zijwanden.
Naast de gotiserende barok heeft Santini ook een groot
oeuvre aan zuivere barok nagelaten. Het cisterciënzerklooster te Zbraslav (1709-1723) nabij Praha – sinds 1976
is er de ‘Narodni Gallery’ (Nationale Galerij) gehuisvest
met de collectie moderne Tsjechische beeldhouwkunst –
is hiervan duidelijk een voorbeeld: een U-vormige
opbouw met symmetrisch geplaatste zijgebouwen en
een centraal hoofdvolume. Ook het kloostergeheel te
Rahjrad (1722) sluit aan bij een principieel barokconcept.
Het klooster te Marianské Tynec – sinds 1920 in verval
maar nu in restauratie en ombouw tot museum – getuigt
eveneens van een idem concept: het axiaal plaatsen van
de abdijkerk in kruisvorm, kloostertuin met rondgang en
hoekkapellen die gedraaid staan onder 45°. Het kloostergebouw zelf roept de herinnering op aan een landelijk
barokpaleis. Ook het citerciënzerskloostercomplex te
Plasy (1711-1740) bezit eenzelfde karakteristiek. Boeiend
in dit geheel zijn de twee identieke trapconstructies, de
ovale kapelruimte en de rondgang waarvan de plafonds
versierd zijn met nervaturen die sterk doen denken aan de
zijbeuken te Zeliv.
Hoewel Santini in zijn tijd vooral bekend stond als
bouwmeester van wereldlijke gebouwen - bijv. het Thun
palàc (1721-1726), het Morzin palàc (1713-1714), de
addities in de tuinen van het Ledebursky palàc (1720), alle
te Praha -, en het kasteel te Chlumec nad Cidlinou (1723),
zijn vooral zijn kerkelijke gebouwen van een uitzonderlijk
belang. Naast een reeks van kleinere kerken en kapellen
in Bohemen zoals o.a. de Mladotice en te Obyctov, werkte
hij mee aan de kapel te Smirice (1706), grotendeels
toegeschreven aan Kilian Ignaz Dientzenhofer, doch
vrijwel het enige in diens oeuvre dat een licht gotische
invloed vertoont.

54

Zijn eventuele medewerking aan de  Kaple Svala Anna
(Sint-Annakapel) te Lomec (1692-1702) provoceert
tegenstrijdige veronderstellingen. Indien dit ontwerp
oorspronkelijk van Santini zou zijn, zou hij op 15-jarige
leeftijd als bouwmeester gefungeerd hebben. Toch wordt
hypothetisch aanvaard dat hij van dicht bij dit project
betrokken was, zij het als schilder, of via zijn vader die
metser was. Dat de kapel te Lomec voor hem een aanleiding was om zich tot de wereld van de architectuur te
begeven, getuigt uit de opbouw van dit bouwwerk: als
plan wordt het gestileerde embleem van een gotiserende
quadrifoglio genomen – in die tijd frequent gebruikt als
gevelversiering of raam –. Ruimtelijk is er het structureel
principe massa-skelet vervat. Vormelijk voorbeeld is het
baldakijn van Bernini in de Sint-Pietersbasiliek te Rome.
Alleen volgen de bewegingen te Lomec de omtrek van een
quadrifoglio – centrifugaal – en is de kapel de massieve
vormelijke interpretatie van het intern skelet object. De
kapel bezit tevens de kenmerken die de architectuur
van Giovanni Santini typerend maakt en ze doet
onderscheiden van deze van zijn tijdgenoten.
Hoewel abstract en irreëel, vertoont ze een voorliefde
voor de eenvoudige ruimte met een statisch volume, de
tekening door ‘oppervlakten’ en het monoliet karakter.
De vormelijke oplossing die Santini voor zijn architectuur
bedacht is dermate persoonlijk dat ze vrijwel geen invloed
had op de laatbarok in Bohemen.
Met dank aan:
prof. Miroslav Korecky, dr. Vera Noskova, mevr. Vanderschelde

Bibliografie
Plicka, Karel, Poche, Emanuel, Prochàzky Prahou, Praha, 1966
Norberg-Schulz, Christian, Kilian Ignaz Dienzenhofer e il barocco boemo, Roma, 1968
Norberg-Schulz, Christian, Architettura tardobarocca, Ed. Electa, Milano, 1972
Blunt, Anthony, Baroque & Rococo, London, 1978
Poche, Emanuel, Umelecké pamàtky Cech 2 / 3 / 4, Praha, 1978 / 1980 / 1982

55

ROMA FORUM NUOVUM
TXT_CK_NL_1986
S/AM N° 86/03
STICHTING ARCHITECTUURMUSEUM VZW, GENT, 1986, PP. 01-05

‘Er zijn drie redenen die maken dat Rome een unieke stad
op de wereld is. De eerste is het feit dat de stad - van in de
antieke wereld tot vandaag - een eigen reden van bestaan
heeft bewaard ... De tweede reden is dat de lange weg die
is afgelegd om hoofdstad van Italië te worden, de barokke
structuur toegelaten heeft om stand te houden zonder
belangrijke fundamentele wijzigingen ... De derde reden
berust op het feit dat Rome gedurende eeuwen drie totaal
verschillende stadszichten heeft gekend: de compacte massa
van de Romeinse stad, de verspreide middelpunten van het
Middeleeuwse Rome en het monumentaal stratentraject van
het Barokke Rome.’
Carlo Aymonino in ‘La ville historique et la ville politique’, Vaisseau
de Pierres, Paris 1986, p.103

De 20ste eeuw lijkt voor Rome een moeilijke fase te zijn
in haar eeuwenoude geschiedenis.  De stad die tot dan
aan allerlei invloeden had kunnen weerstand bieden en
oplossingen had kunnen incorporeren, kreeg in recentere
periodes te kampen met andere contexten en stedelijke
vereisten. Tijdens eeuwen had men nieuwe ideeën
kunnen versmelten met bestaande structuren.
Zo bijvoorbeeld de revolutionaire aanpak van Paus Sixtus
V die in de 16de eeuw doorheen verbindingsassen de start
gaf om het Middeleeuwse Rome te doen uitgroeien tot
één groot heiligdom. Nieuwe straten, pleinen, kerken,
paleizen en stadsperspectieven waren de aanzet voor wat
later Roma Barocca zou worden.
Aan de hand van deze structuur verbleef de stad
tot in het begin van de 20ste eeuw in een sfeer van
classicisme waarbij de Liberty-stijl als de meest recente
in de jaren 1920 één van de decoratieve vernieuwingen
was op het steeds terugkerend thema van de klassieke
monumentaliteit. In eenzelfde geest waren reeds nieuwe
uitbreidingen aan de rand van de stad geprojecteerd,
maar het historische stadscentrum onderging geen
verdere aanpassing. Enige belangrijke verandering op het
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politieke vlak bleef uit tot in 1922 met de oprichting van
de Fascistische partij. Een architecturaal inhoudelijke
vernieuwing kwam er in 1926 met de ‘Gruppo 7’. Enkel
het Futurisme had voor enige architecturale deining
gezorgd, maar tot grote realisaties kwam het echter niet.
Leden van Gruppo 7 waren o.a. Giuseppe Terragni en
Pietro Lingeri, die vooral werkzaam waren in het Noorden
van Italië. In 1927 wordt ook Adalberto Libera lid van
Gruppo 7, hoewel hij toen nog student was aan de Scuola
Superiore di Architettura di Roma. 1927 is tevens het jaar
waarin de Italiaanse rationalisten, zij het op uitermate
beperkte wijze, voor het eerst tentoonstelden op de
Weissenhofsiedlung te Stuttgart.
Het jaar daarop, in 1928, organiseert Libera te Roma
een tentoonstelling die als een eerste bekendmaking van
het Italiaans Rationalisme wordt aanzien: in het M.I.A.R.
(Mostra Internazionale di Architettura Rationalista) wordt
werk getoond van G. Terragni, Mario Ridolfi, Luigi Figini
en Gino Pollini en van A. Libera die er de secretaris van
wordt en in 1930 een tweede tentoonstelling organiseert,
die geopend wordt door Mussolini.
In 1932 wordt het tienjarig bestaan gevierd van de
Fascistische Revolutie. Hiervoor wordt door Libera een
bestaand paviljoen bedacht met een nieuwe gevel en
vestibule. Binnenin toont Terragni er in de Sala del ‘22
een fotocollage, een tot dan nog niet gezien beeld in een
tentoonstelling. Voor Libera is dit ontwerp echter van
groot belang: in 1933 is hij in de mogelijkheid om het
Italiaans paviljoen te Chicago te ontwerpen en in 1935
te Brussel, waarin voor het eerst in België een overzicht
wordt gegeven van de Italiaanse rationele architectuur.
Ondertussen werden in het kader van de propaganda voor
het regime vanaf 1933 te Rome belangrijke wedstrijden
uitgeschreven. Het postgebouw van Libera, gebouwd aan
de Aventino, naast de piramide van Cestius, is één van
deze resultaten.
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Om het fascisme meer luister bij te zetten werd
in 1932 tussen de Piazza Venezia en het Colosseum
door Mussolini een nieuwe verbindingsas bedacht, de
zogenaamde Via dell’Impero (nu Via dei Fori Imperiali).
Deze liep over het noordelijk deel van het Forum
Romanum, waar inmiddels woongebouwen waren
opgetrokken en die om deze reden dienden afgebroken
te worden. Het Palazzo del Littorio – wedstrijdthema in
1934 – zou langsheen deze weg worden gebouwd. Voor
deze wedstrijd kwamen de belangrijkste inzendingen van
Terragni en van Libera. Beiden bedachten een gebogen
gevelwand naar het forum toe, bij Terragni werd deze in
het midden doorkliefd voor het balkon van waarop de
duce zijn toespraken zou kunnen houden. Libera plaatste
axiaal voor de wand zijn inmiddels bekendgeworden
inkomkolom. Hetzelfde terrein zou Terragni ook in 1938
kiezen voor het ontwerp van het Danteum.
Tot in 1938 werden er nog wedstrijden ingericht in het
kader van E 42 (de viering van de 20ste verjaardag van de
Fascistische Revolutie in 1942), zoals voor het Palazzo dei
Recevimenti (1937), een tweede maal voor het Palazzo del
Littorio (1937), voor de Nuove Preture Unificate (1936),
voor het Palazzo dei Congressi (1938), tot wanneer
Mussolini uitroept ‘Wanneer gaan deze jonge architecten
nu begrijpen dat een rationele architectuur niet bij het
regime past?’.
Reeds van in 1931 was o.l.v. Mario Piacentini een
algemeen plan voor Rome voorgesteld. Dit voorzag Rome
van een enorme monumentaliteit in het centrum, deels
gegroeid vanuit het imponerende van het classicisme.
Aldus worden de jaren 1930 te Rome gedomineerd door
de tweestrijd classicisme-moderniteit, hoewel praktisch
alleen de klassieke architectuuropbouw kon worden
gerealiseerd in projecten als de bouw van het Universitaire
Centrum (1934), geleid door Piacentini. Deze tweestrijd
komt voor het eerst tot uiting in de inzending van
Ludovico Quaroni en Giorgio Muratore voor de Preture

59

Unificate in 1936. Geïnspireerd door het Colombushaus
van Erich Mendelsohn te Berlijn voorziet Quaroni
eveneens een gebogen glazen gevelvlak met horizontale
raamverdelingen en een duidelijke verticale structuur die
verwijst naar de gebogen gevel met de verticale geledingen
van het Palazzo Massimo alle Colonne aan de Corso
Vittorio Emmanuele. Ook in zijn ontwerp voor de uitbouw
van de Opera van Rome (1942-1984-..) blijft Quaroni
het dwepen met classicistische trekken en modern
taalgebruik behouden.
In de periode na de Tweede Wereldoorlog wordt,
enkele voorbeelden niet te na gesproken, de architectuur
te Rome bepaald door de enorme stadsuitbreidingen
aan de rand van de stad. In een razendsnel tempo
worden er nieuwe woongebieden gecreëerd. Enkel
het Stazione Termini (1949-1951) van Leo Calvini en
de architectuur van Studio Passarelli tijdens de jaren
’50 verdient enige aandacht. Het aanknopen met de
architectuurgeschiedenis wordt vanaf 1951 geleid door
Paolo Portoghesi met zijn studies en publicaties over
de barokarchitectuur van Guarino Guarini en vooral
van Francesco Borromini.  De Casa Baldi (1959) wordt
een eerste vormelijke vertaling van zijn onderzoek dat
hij grotendeels via zijn leerstoel aan de universiteiten
van Firenze en Rome aan een nieuwe generatie weet te
verkondigen.
In de jaren 1960 en 1970 groeien er uit de
architectuurinstituten in Italië ontelbare didactische
basisvoorbeelden waarvan er uiteindelijk maar een drietal
enige waarde krijgen tot het geven van enig resultaat.
Vooreerst zijn dit de theorieën van Aldo Rossi, Giorgio
Grassi en Carlo Aymonino die deels gebaseerd zijn op
Muratori’s onderzoek naar de relaties op typologisch en
morfologisch vlak. Vervolgens is er de denkwereld van
Vittorio Gregotti met de bewustwording dat het landschap
in staat is om een vraag naar de architectuur toe te stellen.
Als laatste is er de methode van Quaroni die gebaseerd
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was op het metaontwerp en het typemodel, aanpasbaar
volgens de noden van de tijd. De ziel en de structuur van
de stad verdwenen, in de plaats kwamen er sprakeloze
schema’s.
Onder Ludovico Quaroni, verbonden aan de architectuurafdeling van de Universiteit van Rome, studeerde
er een nieuwe generatie architecten af. In de jaren ‘60
waren bij hen nog duidelijk de invloeden van Quaroni’s
onderwijs herkenbaar. Getuige hiervan zijn de eerste
ontwerpen van o.a. Franco Purini waarbij stedenbouwkundige vragen resulteerden in technische structuren
verspreid over de stad.
Al vlug werd, om reden van het veranderend tijdsbeeld
vanaf het einde van de jaren 1960, afstand genomen van
een dergelijke ontwerpmethodiek. De stad en haar
geschiedenis werd opnieuw het studieterrein.
Verscheidene architecten die onder Quaroni aan de
Romeinse Universiteit afstudeerden, waren in recente
periodes of zijn nu nog steeds verbonden aan dit instituut.
Franco Purini, Dario Passi, Giangiacomo d’Ardia,
Costantino Dardi, sommigen onder hen waren tevens
gedurende een bepaalde periode verbonden aan het
Departement van Architectuur en Analyse van de Stad
Rome en maakten om deze reden belangrijke voorstellen
voor deelgebieden in de stad. Samen met o.a. Fulvio
Leoni, Alessandro Anselmi, Franco Pierluisi van G.R.A.U.
(Gruppo Romano di Architetti ed Urbanistici), Franz Prati,
Massimiliano Fuksas, e.a. omtekenen ze een nieuw beeld
voor de stad.
Belangrijk voor deze evolutie zijn de ontwerpen van
Dario Passi die in zijn architectuur Rome als Borghesestad met het type van het palazzo en het atrium duidelijk
stelt. Tevens roept hij de architectuur van de jaren 1930 en
1950 op: de bekende woningblokken van Giovanni Muzio
en De Fenetti te Milaan en van Innocenzo Sabbatini te
Rome zijn niet ver weg. Dit komt het sterkst tot uiting in
het voorstel voor het gebied aan de Lungotevere Flaminio
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en de Piazza Mancini (1981). Passi komt tot een eigen
ontwikkeld archetype - hoog gebouw, atrium, eenvoudig
traditioneel plan, gevels met gelijke raamverdelingen -,
bijna een anoniem Romeins bouwblok. Eenzelfde geest
straalt ook uit het oeuvre van Giangiacomo d’Ardia wiens
werk, evenzeer als dat van Passi, attenties meedraagt
voor de relaties met de gebouwde omgeving, voor
de particuliere herinneringen van de architect en de
collectieve herinneringen van de stad.
Costantino Dardi is één van de weinigen die in de mogelijkheid was om, los van het theoretisch onderzoek, het
bouwen van de ruimte, hoe minimaal ook, te ervaren
zoals o.a. de interieur uitbouw van de leeszaal aan de
architectuurafdeling van Rome (1983).
De (internationaal) meest bekende onder de hedendaagse Romeinse architecten is ongetwijfeld Franco
Purini. Tien jaar geleden ontwierp hij, samen met Vittorio
Gregotti, de gebouwen voor de Universiteit van Calabria,
nu in voltooiing. In 1984 realiseerde hij samen met Laura
Thermes, na 18 jaar van geschriften en tekeningen, zijn
eerste woning te Gibellina (Sicilië). Zijn architectuur
kenmerkt zich door het gebruik van het beeld van de
woning als ‘type’, zelfs in zijn ontwerpen voor grotere
gebouwen als musea, gemeentehuis of theater.  Voor
Purini maken woningen als monumenten - de kleine en
de grote - de pointes in een lang verhaal waaruit de stad
bestaat. Purini’s verbondenheid met de stad is uitermate
groot.  In 1978 maakte hij een ontwerp - eerder een
optekenen van flitsen van ideeën - voor een museum voor
de tekeningen van Piranesi, van wie hij de liefde van de
tekening als instrument schijnt geërfd te hebben. In één
van zijn laatste projecten – Danteum op de Piazza della
Moretta – refereert Purini naar het Danteum van Terragni.
Op de limieten van de realiteit poneert hij in een parcours
via hel en vagevuur, het thema van de monumentenzorg in
de stad Rome als een verdwenen thema.
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Zowel Constantino Dardi als Franco Purini en Laura
Thermes zijn betrokken geweest in resp. 1980 en 1979,
bij het opbouwen van theaters, podia en inkompartijen
voor de jaarlijkse festiviteiten die plaatsvinden tijdens
de zomerperiode te Rome: Estate Romane. Straten,
pleinen en publieke ruimten worden gedecoreerd,
fragmenten van gebouwen en monumenten worden
gerestaureerd. Enerzijds beslaan deze interventies
enkel lokale gebieden, anderzijds wordt de ganse stad
geïncorporeerd in het gebeuren. Het geheel kan gezien
worden als een overlevering van de traditie uit de 17de
eeuw: de stoeten met de kortstondige bouwwerken of
ephemeri.  Op eenzelfde wijze staan efemere architecturen
ingeplant in dit Massenzio-spectakel dat zich jaarlijks op
andere plaatsen in de stad afspeelt. Rome wordt hierbij
één forum waarbij verschillende getuigenissen uit de
geschiedenis met het hedendaagse versmelten.
De strijd die vandaag gestreden wordt voor een bewustwording van het patrimonium, de actualisering ervan,
de continuïteit naar de toekomst en de integratie van
hedendaagse architecturen zou niet mogelijk geweest zijn
zonder de toewijding van enkelen zoals o.a. Francesco
Moschini die met zijn Galleria d’Arte ed Architettura
Moderna (A.A.M.) een duidelijke richting heeft bepaald
en aan een nieuwe generatie architecten de kans gaf
om hun ideeën te verkondigen.  Samen met A.A.M., de
tijdschriften Controspazio (°1969) en Eupalino (1982),
congressen als het ‘Laboratorio di Progettazione’ (1983)
en de bezoekencycli aan de verschillende architectenbureaus (1983) wordt de mogelijkheid geboden meer
inzicht te verkrijgen over mogelijke interventies in de
historische stad.
Terwijl inmiddels het kilometerlange gebouw voor
sociale huisvesting (1972-84) van Mario Fiorentini de
afwerking heeft benaderd, poogt Carlo Aymonino als
assessor van het Departement voor interventies in de
historische stad om d.m.v. heropbouw en het poneren van
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nieuwe functies, de stad Rome als een archeologisch park
van architecturen te laten geworden, een evolutie naar een
nieuw forum.  Een forum van de reconstructie van de stad
die opnieuw wil ‘bestaan’ doorheen leesbare beelden om
zichzelf als stad als een totaliteit te reconstitueren.
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ANTOON BLANCKAERT - WONINGEN TE AALST 1932-1940
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Geboren in 1907, vanaf het middelbaar onderwijs
vriend en studiegenoot van Gaston Eysselinck
(1970-1953), is Antoon Blanckaert één van de
belangrijkste figuren geweest voor het Vlaams
architectuurgebeuren tijdens de periode van het
interbellum. Hoewel hij praktisch nooit vermeld wordt,
blijft hij toch sterk verbonden met de architectuur uit
het Aalsterse.
Samen met Eysselinck ging hij tijdens zijn studie
in 1925 – op 18-jarige leeftijd – op reis naar de
‘Exposition internationale des Arts décoratifs et
industriels modernes’ te Parijs om er, naast de
paviljoenen van o.a. Robert Mallet-Stevens, Henri
Sauvage, Konstantin Melnikov, specifiek het
“Pavillon de l’Esprit Nouveau” van Le Corbusier te
gaan bekijken.
Tijdens hun studie, en tot 1930, werkten Eysselinck en
Blanckaert op het bureau van Géo Henderick, waar zij
zich concentreren op diens woningconstructies, terwijl
Henderick zelf meer bezig was met zijn ‘fantastische
architectuur’. In 1930 vestigde Eysselinck zich als
zelfstandig architect en Blanckaert bleef bij hem
werken en logeren tot in 1935, het jaar dat hij zich
definitief opnieuw naar Aalst zou begeven.
Het feit dat twee jonge architecten gedurende een
vijftal jaar samenwerken, doet ontegensprekelijk
een wederzijdse beïnvloeding ontstaan. Bij de
bestudering van beider werken komt dit ook in
zekere mate tot uitdrukking. Aanleiding hiertoe was
o.a. een fotografische opname van de zijgevel van
de dubbelwoonst van Antoon Blanckaert te Aalst,
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die als enig document met vermelding van iemand
anders werk in het persoonlijk archief van Eysselinck
werd gevonden. 1
Het ligt niet in de bedoeling om stellingen te
propageren. Slechts enkele feiten kunnen in dit
verband een rechtstreekse vergelijking als interessant
geponeerd worden en de onderlinge architecturale
relaties verduidelijken.
Dat Blanckaert gedurende vijf jaar bij Eysselinck
woont en werkt moet zich duidelijk laten merken.In
1930 tekent Eysselinck het eerste ontwerp voor zijn
eigen woning – hoek Fleurusstraat-Vaderlandstraat
te Gent -, bestaande uit een hoekwoning voor
zichzelf en een naastliggende minimumwoning voor
zijn broer. De dubbelwoonst die Antoon Blanckaert
in 1932 ontwerpt – gesitueerd langsheen de
Capucienenlaan te Aalst – vertoont enkele typerende
gelijkenissen. Vooreerst gaat het eveneens om
een hoekgebouw waarvan de hoekwoning voor
zichzelf en de aanpalende rijwoning voor zijn zuster
is ontworpen. Analoog met het gebouw in Gent is
de functionele indeling: gelijkvloers: werken – 1°
verdieping: wonen – 2de verdieping: rusten. Plastisch
gezien vertoont de woning te Aalst ook enkele
concrete referenties: het in het volume ingesloten
terras op de tweede verdieping, het gebruik van
donkere gevelsteen voor het gelijkvloers en witte
cementbepleistering voor de verdiepingen, de
muurdikte als basisgegeven voor het uitwerken van
een cactusserre aan de ramen (bij Blanckaert wordt
dit verbreed tot 60 cm) en het afgeronde volume (de
hoektoren bij Eysselinck, de tuinmuur bij Blanckaert)

68

voor de aansluiting met de woning van de zijbuur.
De relatie van de autobergplaats t.o.v. de woning
bezit gelijkaardige affiniteiten in beide ontwerpen.
Merkwaardig is bijgevolg het analoge tussen deze
twee gebouwen, en dit zowel in programma, in
materiaalkeuze, zelfs in situatie en terrein. Enkel
bezit het perceel te Aalst niet de moeilijkheidsgraad
in minimale afmetingen zoals dat bij Eysselinck in
Gent het geval was. In tegenstelling tot het ontwerp
van Eysselinck neemt Blanckaert in de woning voor
zijn zuster het type van de duplexruimte over: op het
gelijkvloers bevindt zich de woonkamer die verdeeld
wordt in twee delen, een laag gedeelte met loggia
naar de tuin toen en een hoog gedeelte met een smal
en hoog raam, symmetrisch en axiaal geplaatst t.o.v.
de ruimte, zoals ook de tegenoverliggende deur naar
de keuken. In deze woning zijn bureel en zitkamer
op de verdieping gesitueerd, het rusten is evenzeer
gereserveerd voor de tweede verdieping.
De dubbelwoonst te Aalst is geen kopie van
Eysselincks ontwerp. Ze vertoont totaal andere
plastische waarden, daarom niet minder, dan de
woning in de Vaderlandstraat. De gevels zijn meer
gedetailleerd in volumewerking, het hoofdvolume is
meer gedifferentieerd. In de gevels is het donkere
metselwerk ook in een verticaal vlak verwerkt, wat
de plasticiteit van de hoek versterkt. Ook andere
materialen zoals o.a. tegels zijn in de gevelfragmenten
geïncorporeerd.
In 1935 betrekt Blanckaert zijn huis te Aalst.
Intussen had hij samen met en bij Eysselinck thuis
eigenhandig buismeubelen gemaakt, vervaardigd
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door het ambachtelijk plooien van fietsbuizen. Zo
ontstonden de eerste prototypes, heel rudimentair
geassembleerd. De stoelen die Blanckaert heeft
ontworpen voor zijn eigen woning vertonen veel
gelijkenis, wat het buizenstel betreft, met de stoel
van Anton Lüpertz. De kasten vertonen qua opbouw
enige analogie met de meubels Godderis van
Eysselinck. Enkel werden op bepaalde plaatsen de
hoeken afgerond, een detail dat Henry Van de Velde
veelvuldig gebruikte in zijn toenmalige architectuur.
Vanaf 1935 bouwt Antoon Blanckaert in Aalst een
eigen verhaal op. Baksteen als gevelmateriaal
gaat vanaf dat jaar meer overwegen tegenover de
cementbepleistering. De gevel van de woning Van
den Bosch (1935) is volledig in metselwerk uitgevoerd
en bezit eerder een klassieke benadering: een
axialiteit boven de inkomdeur, links geplaatst, en het
symmetrisch opbouwen van de nodige raampartijen
in het rechterdeel. Blanckaert speelt hier in op de
plaatselijke situatie van deze woning: het Keizerlijk
Plein met een historische neoklassieke gevelrij uit de
19de eeuw. Tevens gebruikt hij hier voor het eerst (in
de regio) de toepassing van het kleine ronde raam,
een thema dat later frequent door anderen zoals
bijv. Th. Vijverman zal worden herhaald. De klassiek
opgebouwde voorgevel staat echter in contrast met
het middengedeelte en de achterpartij van de woning.
De centrale hal met de trap en de bordessen op de
eerste verdieping, het bovenlicht in deze ruimte,
het dakterras en de achtergevel met het grote raam
(aansluitend op de woonkamer) zijn enkele factoren
die deze woning tot een ruimtelijke belevenis maken,
wat op het eerste gezicht niet af te leiden valt uit de
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voorgevel.
Veel plastischer qua gevelcompositie is de
tweewoonst voor Jozef Van Overstraeten (1935).
Omdat deze helemaal in baksteen is uitgevoerd,
op een kleine partij na, verwijst dit geheel in kleur
en volumewerking naar Eysselincks woningen in de
Abdisstraat te Gent. De hoekwoning bezit echter, in al
zijn eenvoud, een enorme plasticiteit. Blanckaert lijkt
hier voor een groot stuk een eigen architectuurtaal
te hebben gecreëerd: sobere gevels en functionele
plannen. Hij zoekt niet naar ingewikkelde
ruimteverdelingen, integendeel, de ruimtes van zijn
woningen beantwoorden aan de dag-dagelijkse
noden van de bewoners. De onderlinge relaties, het
contact met buiten, de plaatsing van de ramen in het
muuroppervlak, alles krijgt een specifieke eigenschap
mee: ze weerspiegelen de zin voor eenvoud. Ergens
drukken ze een bepaalde levensvisie uit.
Eenzelfde afgewogenheid ligt aan de basis van
de woning Mores (1935, maar twee jaar later
uitgevoerd in spiegelbeeld) en de woningen Van den
Bossche (1937). Hier verschijnt opnieuw de witte
gevelbepleistering. Bij één van de laatste woningen
komt, n.a.v. het deels op kelderniveau plaatsen van
de garage, de ingang ietwat hoger t.o.v. de straat.
Hierdoor verkrijgt de inkompartij een tegenaccent
tegenover het linker licht vooruitspringend gevelvlak.
Het hoger plaatsen van de inkomdeur omwille van
de garage is een thema dat ook door Eysselinck
in dezelfde periode werd toegepast in de woning
Haerens te Gent.
In het werk van Blanckaert vindt het evenwicht
tussen gevelmetselwerk en bepleistering een
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compositorische totaliteit in de woning Grosemans
(1937). Hier verweeft hij als het ware bijna twee
gevels door elkaar. Er is alweer de splitsing tussen
onder- en bovenbouw, doch een herhaling van
een metselwerkfragment op de tweede verdieping
doet een “Mondriaan”-achtige compositie ontstaan.
Binnen zit deze woning vol vernuftigheden, zoals het
paraplubakje met afvoer naar buiten. Het zijn details
die ook Eysselinck niet vreemd waren.
In hetzelfde jaar 1937 ontwerpt Blanckaert de
woning Cool die een jaar later wordt uitgebreid. Deze
gevel bezit bijna de eenvoudige synthese van de
architecturale intenties die Blanckaert bezig hielden:
metselwerk als ambachtelijk materiaal en waarmee
door handenarbeid het werk wordt uitgevoerd,
de rustgevende horizontaliteit van de gevel, het
onderling verbinden van de ramen tot het bekomen
van grote partijen die zorgen voor een negatief
evenwicht tegenover het positieve gevelvlak, de
fragiele horizontale schaduwlijnen ter beklemtoning
en deelaxialiteiten tussen fragmenten die zich boven
elkaar bevinden. Raamverdelingen ontstaan bij
Blanckaert als een uiting van logica, geen gezochte
detailleringen, enkel de toepassing van het ambacht
en de traditie. Het bijbouwen van een kamer in
1938 schept dan ook geen problematiek in de
gevelopbouw: het nieuwe raam wordt symmetrisch
boven de garagepoort geplaatst en geeft hierdoor
een accent aan de gehele gevel.
De woning De Cock (1937) bezit dezelfde
eigenschappen die Blanckaert zich tot nu toe reeds
in de voorgaande woningen had toegeëigend. Het
verspringen van het gevelvolume, het verhevene
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t.o.v. de straat, de eenvoud van het raam, alles
staat uitgebalanceerd, terwijl de balkondeur met
de halfcirkelvormige overspanning herinnert aan
Eysselincks woning De Baive te Gent.
Na de woning J. Roosen (1938) en de woningen
J. Verleysen en F. Callebaut (1939) ontwerpt
Blanckaert de woning L. De Rijck-Limpens (1939).
De moeilijkheden van het terrein weet hij functioneel
uit te buiten door de belangrijkste ruimtes langs de
straatgevel te voorzien.
Deze woning is een samenvatting van zijn
vocabularium geworden. Het evenwicht positiefnegatief bezit een maximum aan eenvoud. Het
metselwerk staat in een gepaste verhouding
tegenover het vlak met de bepleistering, de maat
van de baksteen tegenover de door voegen
geïnsinueerde modulatie in het bovenliggende
gevelvlak. De inkom is als een binnenbuitenruimte
opgelost, het hoekraam begeleidt de toeschouwer
van de straat naar de inkom toe. Horizontaal staat
afgewogen tegenover verticaal en binnenin vertelt de
groepering van de ruimtes over de functionele logica
van het plan.
In 1940 krijgt Blanckaert de opdracht van R.
Temmerman tot het bouwen van een woning met
magazijnen. De eenvoud van het hoofdvolume, het
hoekraam met de vrijgemaakte pilotis en de logische
en klare stijl van de gevels verraden de doorgedreven
passie van iemand die velen al hadden gepoogd te
imiteren. Kort hierop volgen de woning R. Vincent
(1940) en de hoekwoning De Pauw (1941). Van deze
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twee zal de eerste, zo zal later blijken, een aanwijzing
zijn voor het wijzigen van zijn architectuurtaal.
Vanaf de late jaren ’40 komt Blanckaert – zoals
velen – in contact met een andere architectuur,
met het gebruik en de mogelijkheden van andere
materialen.Maar
de
verworvenheden
zoals
verhoudingen, functionaliteit, materiaalverwerking en
gevelplasticiteit blijven zijn werk beheersen.
Vanaf 1950 komt hij tot een andere architectuurtaal,
mede door de ontdekking van hout als
constructiemateriaal. De grote hoeveelheid aan
private opdrachten laten hem toe zijn ideeën over de
woning als thema van eenvoud en functie verder uit
te diepen. Tweemaal krijgt hij de opdracht voor het
uitwerken van een sociale woonwijk: de begijnhofwijk
in 1956 en de wijk Ten Berg in 1962 (i.s.m. architect
Luc van den Broek).
Hoewel woningen het hoofddeel vormen van zijn
activiteit, ontwerpt Blanckaert enkele bureel- en
industriële gebouwen: voor de firma Animalia te
Denderleeuw (1937), een bureelgebouw voor
DeWolf-Cosijns (1937) en voor de s.v. Flora
(1962), beide te Aalst. Zijn grootste opdracht – een
staatsopdracht – zou ook zorgen voor zijn grootste
teleurstelling: een administratief centrum te Aalst, te
bouwen voor het Ministerie van Financiën, waarvoor
opdracht gegeven wordt in 1961, maar na het maken
van drie uitgewerkte voorontwerpen – telkenmale op
andere terreinen, met andere programma’s, deels
te wijten aan politieke achtergronden – wordt het
plan stopgezet, in 1984 terug opgenomen, en na het
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maken van drie nieuwe schetsontwerpen wordt het
in 1986 stilzwijgend beëindigd zonder dankwoord of
financiële vergoeding.
In een periode waarin te Aalst de woning van der
Vorst (1931) door Jules Lippens, het zwembad (1937)
door Willy Valcke, de woning Moens (1941) door
Huib Hoste werden gebouwd, tot de architectuur van
o.a. Luc Van den Broek, Achiel Hutsebaut en Pieter
De Bruyne, wist Antoon Blanckaert zich doorheen
talrijke woningen en enkele andere ontwerpen een
specifieke identiteit toe te eigenen. Gebouwen die
nu, sommige meer dan 50 jaar oud, nog steeds
actueel zijn en verhalen over de passie van een ware
architect.
Antoon Blanckaert overleed op 14 april jongstleden
na een langdurige ziekte. Door omstandigheden wordt
deze bijdrage een postume hulde.
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VICTOR BOURGEOIS (1897-1962)
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“De redding van de architectuur, dat is het gebrek
aan geld.” Met deze uitspraak naar aanleiding van de
bouw van de Cité Moderne in Sint-Agatha-Berchem
synthetiseerde Victor Bourgeois in 1922 zijn
intenties tegenover de architectuur. Voor Bourgeois
staat architectuur, als een onderdeel in een
stedenbouwkundig geheel, steeds in relatie met de
sociale problematiek, een idee dat werd geïnspireerd
door Louis van de Swaelmen. Reeds jong is hij
politiek geëngageerd en lid van de Partie Ouvrière
Belge, waarvoor hij verscheidene conferenties geeft.
Vanaf 1921 bestudeert hij de standaardisering van
woningen in het kader van een programma voor de
Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen; in
1922 krijgt hij van de Maatschappij de bouwopdracht
voor een appartementsgebouw in Brussel.
Enkele maanden later sticht hij met zijn broer Pierre
Bourgeois, “La Cité Moderne” en creëert zo zelf de
mogelijkheid om zijn ideeën over de relatie tussen
architectuur en stedenbouw, tussen economie en
standaardisatie te concretiseren in een tuinwijk
te Sint-Agatha-Berchem. La Cité Moderne vormt
een geheel van 274 woningen waarbij de centraal
gelegen bouwvolumen met appartementen en
nutsvoorzieningen een sociale dimensie meekrijgen.
De rationele benadering van de architectuur, die
geconcipieerd is vanuit economisch standpunt, is
duidelijke herkenbaar in de eenvoudige volumes met
platte daken en vlakke gevels. Het stratenpatroon
dat dwingt tot traag verkeer, de verscheidenheid
in gebouwentypes en de groenpartijen naar een
ontwerp van Louis van der Swaelmen beklemtonen
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de menselijke schaal van de wijk.
In 1922 richt Victor Bourgeois, samen met zijn broer,
P.L. Floquet, K. Maes en G. Monier het weekblad
“7 Arts” op, waarin hij de rubriek architectuurkritiek
en informatie verzorgt. Zijn artikels en vooral zijn
pragmatische opvattingen over architectuur zorgen
ervoor dat Bourgeois in het buitenland wordt
geapprecieerd. Het tijdschrift “7 Arts” brengt in 1925
een belangrijk artikel over de “Cité Moderne” en in
hetzelfde jaar wordt hij uitgenodigd om deel te nemen
aan de Salon des Arts Décoratifs in Parijs. Bourgeois
toont er een ontwerpmaquette voor de modeltuinwijk.
Tevens is hij als enige Belg veretegenwoordigd op de
Weissenhofsiedlung in Stuttgart in 1927, waarvoor
Mies van der Rohe de algemene inplanting had
ontworpen. In een begeleidende tekst ‘Denk aan
de grenzen’ verduidelijkt Bourgeois zijn standpunt:
“Beton, staal en glas bieden ons ongehoorde
mogelijkheden voor de plastische vernieuwing.
Is op grond van de verovering van materialen
alles toegelaten, dan moet de van stoutmoedige
ontdekkingsgeest doorgloeide architect des te meer
aan zijn grenzen denken!”
Meteen wordt de coherentie duidelijk tussen
Bourgeois als architect-pragmaticus en als leraartheoreticus. Mede door de heruitgave van “Formules
d’un Esthétique Moderne” van Henry Van de Velde
(voor wie hij een grote bewondering had) en omwille
van zijn ideologieën, wordt hij in 1926 door deze
laatste, stichtend directeur van het Institut Supérieur
des Arts Décoratifs in ter Kameren, er als lesgever
aangesteld. In zijn cursus “Practische Esthetiek”
(later omgedoopt tot cursus van de zuivere vorm) die
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hij tot in 1938 doceert en waarin hij zijn voorliefde
voor de rationele en logische vorm ter definiëring van
elk object beklemtoont, staat hij diametraal tegenover
andere lesgevers zoals Antoine Pompe die ook het
ornament een bestaansrecht geeft. Bourgeois ziet
de architectuur in een sociale context, voor Van de
Velde is het sociale aspect een vreemd terrein.
In 1928 vraagt men Bourgeois om deel te nemen
aan het Eerste CIAM-congres in La Sarraz. Van alle
latere congressen zal hij het vice-presidentschap
waarnemen. Op het derde congres in Brussel in
1930 waarop Le Corbusier zijn “Cité Radieuse”
voorstelt, verdedigt Bourgeois het verticale wonen,
de minimum woning, economie en standaardisering
in de woningbouw. Dit betekent het einde van de
tuinwijkgedachte.
De belangrijkste privé bouwwerken van Victor
Bourgeois in België zijn ongetwijfeld zijn eigen
woonhuis in Brussel (1925), de woning aan
de Dennenhoflaan in Wilrijk en de woning met
atelierruimte voor Oscar Jespers in Sint-LamrechtsWolume (1928). Alle getuigen ze van een
doorgedreven rationaliteit en volumebenadering:
afgewogen gevelpartijen en witbepleisterde wanden
en eenvoudige raamverdelingen.

Daar Victor Bourgeois tot zijn overlijden in 1962 de
cursus “architectonsich ontwerpen” onderricht in
Ter Kameren, zal hij anderen zoals Jean-J. Eggericx
beïnvloeden.
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Een reeks van tien tapijten, conceptueel als één geheel,
met de schriftuur van een perceptievlak waarvan oogpunt
en horizon bepaald zijn in de uiterste delen en waarvan
de acht tussenliggende stukken weggesneden worden.
Tegenover de constanten van begin en einde vormen
de middelste acht delen het efemere: in zijn totaliteit
bestaat het tapijt maar heel tijdelijk, al vlug gaat ieder
fragment een eigen verhaal leiden.  Zoals in het uitzicht
vanaf de Piazzetta di San Marco over het Bacino naar het
Isola die San Giorgio Maggiore te Venezia. Herinnering
en proportie bepalen het statische van het perspectief,
de tijdelijke passages doorbreken het op dynamische
wijze. En toch blijft elk deeltapijt doorheen de tekening perceptie - een binding met het ernaast liggende bewaren.
In afwezigheid blijven ze aanwezig tegenover elkaar.
In de jaren 1980 heeft de invloedssfeer van
architectuur enorme wijzigingen ondergaan.  Architectuur
is - los van de eigen thema’s - zelf als thema geworden in
andere cultuuruitingen.  Het onderzoek naar de constante
waarden zoals structuur, licht en proportie (zoals dit
voornamelijk waarneembaar is in kunsthistorische
bouwwerken uit de barokperiode omdat ze een duidelijke
synthese inhouden) is in dit decennium verrijkt met
tijdelijke beelden die de nodige vernieuwing gaven.
Literatuur, fotografie en film, muziek en beeldende
kunsten bepalen een supplementaire invalshoek.
Merkwaardig staan deze begrippen in hun directheid van
expressie diametraal tegenover architectuur: waar deze
traagheid impliceert zijn ze echter van een veel directere
aard. Nergens is de afstand tussen het denken en het doen
zo ver van elkaar verwijderd in tijd dan bij architectuur.
Het element ‘tijd’ (snelheid), op dit ogenblik het sterkst
aanwezig in de informatica, videoclips, industrie,
autowegen en ruimtevaart, behoort tot de belangrijkste
eigenheden van het einde van dit millennium.
Impulsen vanuit de vermelde cultuurdisciplines geven
nieuwe doorbrekingen in architectuur.  En wanneer ‘tijd,
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inherent aan elk ontwerpproces, geconfronteerd wordt
met het langdurige proces van de eigen geschiedenis van
architectuur, met de traagheid in evolutie - we wonen
reeds duizenden jaren in eenzelfde type gebouw - dan
vervalt het onmiddellijk tot fragment van zichzelf.
Een term die zowel in de filmwereld als in de literatuur,
in muziek en ook in architectuur gebruikt wordt om deze
kortstondigheid aan te duiden is passage. Een fragment
is statisch, een passage houdt dynamiek in omdat het
een notie van de tijd in zich heeft: doortocht, doorgang,
passus, tijdelijkheid; een tijd-ruimte concept dat gevat zit
tussen twee dicht bij elkaar gelegen momenten. In die zin
bezit het begrip een geïncorporeerde actualiteit: daar waar
zich de ervaring voordoet als ‘nu’. Eenmaal de passage
voorbij is ze al ‘herinnering’.
Het begrip ‘perspectief’ is hieraan tegenovergesteld:
het is nooit fragmentarisch maar steeds een geheel,
nooit een verleden maar steeds toekomstgericht. Het zit
eveneens vervat tussen twee momenten: onszelf – nu en
oneindigheid. Zo bezit het de notie van perceptie naar de
toekomst toe. In die zin is perspectief een ‘verlangen’.
De passages die in dit artikel worden verwoord en
verbeeld dienen te worden gelezen doorheen een reeks
van zeer verscheiden subjectieve affiniteiten en tussenruimten – ‘Lezen’ is in de eerste plaats: het waarnemen
met het lichaam en het geheugen, met het geheugen
van het lichaam, zoals Roland Barthes schrijft in 1977.
Om die reden kan architectuur gelezen worden – : de
ensceneringen van Karl-Ernst Hermann, het thema van
de traagheid in het werk van Jan Fabre, de ruimtelijke
werking in de architectuur Francesco Borromini, de
polifonische muziek van Perotin, het mythische in de
composities van Arvo Pärt, het mathematische in het
huis Stonborough-Wittgenstein, Les larmes d’acier
van Marie-Jo Lafontaine, de weemoed in Venetië, de
thematiek in het werk van Pieter De Bruyne, de snelheid
van Milaan, het actuele in de grafische vormgeving van

82

Neville Brody, het klassieke van Rome, de nachtfotografie
van Manel Esclusa, de structuren in de films van Peter
Greenaway, de tussenruimtes in de Japanse zen-tuinen,
de schoonheid van Praag, de videoclips van Jean-Baptiste
Mondino, de eeuwige afwezigheid, de illusie van de
barok, het klassieke in de architectuur van Adolf Loos, de
rijkdom van natuursteen, het levendige van Barcelona,
het statische van de koffiecultuur in Wenen, de opbouw
van de balletten van William Forsythe, de metamorfose
bij Peter Eisenman en Hiromi Fujii, de proporties in
het werk van Giuseppe Terragni, de drukte in New
York, de wereld van de monochromie, de stilte van het
voorbije. Samen met het voorgestelde werk - fotografie,
grafische vormgeving, meubilair, interieur, architectuur,
stedenbouw en landschap – vormen ze een STOA waarin
we, met de nodige intervallen, een eigen beeld proberen
vast te leggen.
L’Autre est ce qui me permet de ne pas me répéter à l’infini.
(Jean Baudrillard, 1990)
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PERSPECTIEF EN AFSTAND _ PERSPECTIVE AND DISTANCE
TXT_CK_NL_EN_1993
FORM IS ONE FUNCTION TOO, AALST, 1993, PP. 06-07
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NL_ Thema’s ontstaan vanuit de geschiedenis. Ze ordenen.

Eén van de belangrijkste thema’s die inherent zijn aan
architectuur is het concept van perspectief. De gehele
evolutie van de beelding van architectuur is verbonden
met interacties aan en interpretaties van dit thema: recht,
naar exactheid strevend maar uitlopend in één punt
– het dode perspectief –, of verbredend, openend naar het
landschap – het levend perspectief –. Formeel verwrongen
zoals bij Palladio, Borromini, Bernini en Bramante, of
opzettelijk verplaatst zoals bij Van Eyck en Saenredam.
Naast deze formele basisthematiek staan begrippen
zoals getallen, mathematica en maatverhoudingen
eveneens in relatie tot de architectuur. Het inbrengen
van intervallen is een thema dat zijn oorsprong vindt
in getal en maat. Waar het Pythagoraïsche concept van
harmonie omschreven staat als thematische regelmaat is
het voornamelijk Plato die het principe van mathematica
verbond met het principe van het ‘zijn’. Voor hem was
er trouwens een onderscheid tussen de schoonheid van
de natuur en de schoonheid van de lijn en het kruis,
van het vlak en de meetkundige figuur. Hij bestempelde
schoonheid hiervan als schoonheid ‘an sich’.
Getal en maat geven afstand zijn verbonden met opbouw.
Maatverhoudingen ontstaan vanuit de mathematica en
creëren intervallen. Het gebruik van dergelijke intervallen
in architectuur, stedenbouw en meubilair is dus niets
anders dan een idee van ordening. Daarenboven kunnen
getallen, naast structurele eigenschappen, ook een notie
van emblematiek geven. Het vormelijk opbouwen van
woningen in twee volumes is hiervan een exponent.
Citaten zijn momentgebonden. Ze verstoren de gegeven
ordening. Dergelijke momenten groeien meestal uit
andere kunstuitingen zoals film, literatuur, ballet, video,
fotografie of uit het vernaculaire van de omgeving. Ze
enten de actualiteit van chaos op de geschiedkundige
thema’s van orde. Door hun interventies – hoewel ze
structuur an sich zijn – verdelen ze. De enkele hoekkolom,
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het blauwe vlak en hout als materie zijn enkele elementen
die de conceptuele opbouw begeleiden in de bewegingen
van het plan en in de perceptie van ruimte.
Woorden vormen een taal. Het omzetten van woordbetekenissen naar de vormtaal van architectuur geeft
aanleiding tot gewijzigde concepten. Zo is het begrip
‘afstand’ niet enkel vormelijk te interpreteren als maat
en interval – ‘afstand geven’ –, maar ook figuurlijk als
‘afstand nemen’. Op deze manier wordt een ambiguïteit
gecreëerd, een meerduidigheid die een resulterend thema
wordt in de architectuur van nu waarbij minimale vormen
vereist worden. Een lijn is niet enkel lijn, op ooghoogte
is ze horizon, ze is horizon-taal. Een vlak is meer dan een
vlak, het is plaats, plek, landschap, platform. Een ruimte
is niet enkel een begrenzing van wanden maar ook een
plek van denken en zijn, van perspectief en aanwezigheid.
Het hier getoonde werk is ontstaan vanuit een drang naar
het bouwen van dergelijke ruimtes waarbij ambiguïteiten
zoals geschiedenis en aktualiteit, thematiek en citaten,
orde en verstoring samenkomen in een minimale
vorm die op zich de functie draagt van plek, plaats en
landschap.
EN_ Themes emerge out of history. They do order.

Perspective is one of the most important themes linked
to architecture. The whole evolution of the image of architecture is connected with interactions and interpretations
on this theme: straight, longing to exactitude but
converted to one point - the dead perspective -, or on the
contrary, open to the landscape - the living perspective -.
Formally disturbed as shown by Palladio, Borromini,
Bernini or Bramante, or intentionally displaced as by
Van Eyck and Saenredam.
Besides this formal basic theme, concepts such as
numbers, mathematics and proportions are also in
relation to architecture. The use of intervals is a theme
that originates out of number and measure. Where the
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Pythagorean concept of harmony is set as a thematic
regularity, it is mostly Plato who connected the principle
of mathematics to the principle of being. For Plato, there
was a difference between the beauty of nature and the
beauty of a line, a cross, a surface and a geometric volume.
He described this beauty as a beauty in itself.
Number and measure give distance and are in relation
with structure. Proportions emerge out of the mathematics and create intervals. The use of these intervals
into architecture, urbanism and furniture is nothing else
than an idea of order. Besides these structural qualities,
they can contain also a notion of emblematic. The formal
elaboration of houses into two volumes can be put as an
exponent of this statement.
Citations are bound with moments. They disturb order.
Such moments originate out of other artistic expressions
such as film, literature, ballet, video and photography
or out of the vernacular of the environment. They join
the actuality of chaos on the historical themes of order.
Through interventions – although structure in se – they
do divide. The column on the corner, the blue surface and
wood as material expression are some of the elements that
accompany the conceptual structure into the movements
of the plan and the perception of space.
Words form the language. The translation of the meaning
of words into the formal language of architecture creates
changing concepts. So the meaning of the word ‘distance’
can not only be interpreted formally as measure and
interval - ‘to give distance’ - but also in a figurative sense
as ‘to take distance’. In this way an ambiguity is created
which becomes a resulting theme in the architecture of
today where a minimal formality is requested. A line is
not only a line; on eye level it is a horizon. A surface is
more than only a surface; it is a place, topos, landscape,
platform. A space is not only the limitation given by walls
but a place of ‘thinking’ and ‘being’, of perspective and
presence.
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The shown projects are born out of a desire to build such
spaces where ambiguities like history and actuality,
thematic and citations, order and disturbance, are jointed
together in a minimal form that contains the function of
place and landscape.
Editing and translation: Ludo Abicht
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TUSSEN-RUIMTE

TUSSEN-RUIMTE

TXT_CK_NL_1993
SANDER VAN BUSSEL, HET DAGELIJKS THEATER,
ACADEMIE SINT-JOOST, BREDA, 1993, P. 5

In zijn boek “Die Perspektive als ‘symbolische Form’”
(1924-25) omschrijft Erwin Panovsky dat perceptie
geen koncept van oneindigheid kent. M.a.w. hij
bakent onmiddellijk elke vorm van het zien af. Zo
hebben we hier te doen met het begrip “einde”
waarbij ook de horizon zich inpast. Het summum van
dit begrip in ons denken is de hemel : omdat we er
de oneindigheid niet kunnen van vatten projekteren
we zelfs de hemel als een blauw eindig omringend
koepelgeheel.
Panovsky haalt verder in zijn boek ook het
woord”Tastraum” aan. Het is nu juist dit begrip dat
inherent vervat is met perceptie - het zien- van elk
objekt door de toeschouwer. De ruimte, die tastbare
ruimte die zich bevindt tussen objekt en waarnemer
is in feite niets anders dan een tussengebied met
een gebeuren van gevoel, gewaarwording, reflex en
besef als ruimtelijke dimensies.
Een omschakeling gebeurt er echter wanneer een
objekt zich via de waarnemer als voorstelling aan
ons voordoet, wanneer dit een weergegeven realiteit
wordt. Het tussengebied wordt hier dan gekreëerd
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in een zone tussen voorstelling en de nieuwe
waarnemer. Dit nieuwe gebied echter bezit de kracht
van oneindigheid omdat het het denken als spelregel
toelaat, omdat het de grenzen van einde weerlegt.
Op zich kreëren wij als lezer, bij het lezen van
elk boek, evenzeer een tussenruimte tussen het
verhaalde en onszelf, enerzijds gelimiteerd en
anderzijds grenzeloos. Het tussen staat niet meer
afgebakend of omschreven door de auteur, hij laat
het ons ontdekken. Zelf worden we op deze manier
onderworpen aan onze eigen voorstelling, zien we
het verhaalde via de ander.
Dit alles wordt des te meer ervaren wanneer de
auteur ons dwingt “tussen de regels” te lezen en
op die manier, niet enkel het waargenomene en
omschrevene lezen, maar ook die nieuwe ruimte
ontdekken die we dan zelf aan het bouwen zijn.
Hierbij projekteert hij alle aangehaalde feiten naar
ons toe en maakt ons bewust van ons zijn als deelnemer in de ruimte.
Het is deze tussen-ruimte tussen de ander en
onszelf dat maakt dat elke percepie juist verschillend
en boeiend wordt, dat ze eindeloos onherhaalbaar
wordt. En het is deze tussenruimte tussen onszelf en
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BOUWEN AAN DE VOORT-DURENDE WERKELIJKHEID
TXT_CK_NL_1993
STUDIEREIS READER,
ACADEMIE VAN BOUWKUNST, TILBURG, 1993

Het internationaal karakter van architectuur is een
wezenlijk basisgegeven dat inherent vervat is in het
denken over en het concipiëren van elke architecturale
ruimte. Daarnaast heeft het handelen – wat niet anders
kan zijn dan regionaal – te maken met de vermaterialisering van deze eigenschap. Dit kon recentelijk reeds
worden vastgesteld in het gebeuren rond Porto waarbij
drie generaties architecten eveneens een dergelijke
benadering geponeerd hebben. Tezelfdertijd werd het
begrip houding – ingesteldheid – geassocieerd met de
plek – instelling –.
Toen Aldo Rossi in 1972 via gastcolleges aan de Eidgenossische Technische Hochschule (ETH) te Zürich de architectuur van de stad, het collectief geheugen en de
identiteiten van de architecturale figuur introduceerde
tegenover de toenmalige aan de gang zijnde evolutie
werden traditie en geschiedenis als materie in de
architectuur opnieuw belangrijk. Met de realiteit van de
stad en de rationaliteit van het bouwen als gegeven en
vanuit een houding tegenover architectuur doceerden
Luigi Snozzi en Dolf Schnebli in die periode aan een
nieuwe generatie studenten waarbij én de stad als plek
én het ontwerp als hardheid de grondslag waren voor een
architectuur die zichzelf hervond.
In deze atmosfeer en met deze gegevenheid als studiematerie ontwikkelde zich in de jaren 1980 in Duitstalig
Zwitserland een generatie architecten die in zich nu de
potentie (uit)draagt van een zelfzekere bescheidenheid:
zelfzeker vanuit het intentionele karakter, bescheiden
vanuit de verschijningsvorm. Vorm - schoonheid - heeft
$voor hen te maken met de werkelijkheid van het bouwen,
met de realiteit van de plek. Hun architecturale uitdrukking ent zich regionaal in het Zwitsers gemeenschappelijke - de vermenging van traditie en zakelijkheid - terwijl
het te maken heeft met een vorm van internationaliteit:
intelligentie en analogie.
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Geen schoonheid a priori, maar wel vanuit een bewustzijn dat architectuur, zowel inhoudelijk als formeel, niet
anders kan dan ontstaan vanuit een materie dat zijn eigen
wetten heeft, of m.a.w. geconcentreerde substantie. De
recente reeks publicaties omtrent het bouwen in deze
regio geeft duidelijk de essentie van hun werk weer: Von
der Stadt zum Detail (Diener & Diener), Architektur als
Denkform (Jacques Herzog & Pierre de Meuron), Werkstoff
(Annette Gigon & Mike Guyer), Partituren und Bilder (Peter
Zumthor), Bau Körper (Marianne Burkhalter und Christian
Sumi).
Sinds 1990 doceert prof. Hans Kollhoff aan dezelfde
ETH te Zürich. Door zijn toedoen als lesgever en
evenzeer vanuit zijn architectuurpraxis en zijn stedelijke
voorstellen voor Berlijn genereert een tweede lichting
van jonge architecten voor wie de (ver)houding van
architectuur tot de stad des te meer aan belang wint en elk
gebouw een werkelijkheid is dat zich inpast in de natuur
van de stad. Of, om het met Peter Zumthor te zeggen: ‘De
werkelijkheid van architectuur is het concrete. Er bestaat
geen idee, behalve in de dingen zelf. Dat is de harde kern
van schoonheid.’
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VERNIETIGEN OM OP TE BOUWEN
TXT_CK_NL_1994
SPOENK N° 5
ACADEMIE VAN BOUWKUNST, TILBURG, 1994
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Architectuuronderwijs is als een laboratorium:
archi-tectuur dient er te worden onderzocht vanuit
actuele gegevenheden.
Meer dan ooit echter zijn architectuurinstituten vandaag
het residu van een evolutie van een decennium waarbij
architectuur tot een megalomaan modeverschijnsel is
geworden, voornamelijk gepubliceerd in trendgevoelige
weekbladen. Architecten zitten geprangd in dit salonachtige gebeuren: meepraten over wat gekend is, doen
wat gevraagd wordt en wat reeds bestaat, herkenbaar en
dus voor de publieke opinie juist. Steriliteit is op deze
manier nog het enige dat refereert naar dit laboratorium.
Architectuurstudenten voelen zich gedoemd om weerspiegelingen te geven van wat zich in deze ‘vakliteratuur’
aanbiedt of vinden dat ze het best vormen kopiëren om
tot een ‘mooi’ en apprecieerbaar project te komen waarbij
enkel nog grote namen als referentiekader worden
gebruikt. Enkel de meest vormelijke uitingen worden
op die manier ‘gebruikt’ of als interessant gemaakt.
Elke notie van eigenheid vervalt en originaliteit wordt
geassocieerd met een vorm van doen die niets meer met
het begrip ‘origine’ te maken heeft. Integriteit heeft
plaats gemaakt voor ‘sterdom’. Het eindeloos herhalen
van gepubliceerde beelden heeft een uitgeholde vlakheid
voortgebracht waarbij ontwerpers elke reflectie over
zichzelf en over het medium ‘architectuur’, met name de
instandhouding van de wereld, te niet doen.
Wat is interessant? Is het interessante interessant?
Is interessant doen interessant? Is architectuur nog
interessant?
Architecten zijn hun eigen taal kwijt. Zo is de tekening
verworden tot een pretentieus iets dat enkel dient om
ingekaderd te worden. Maar een duidelijke tekening,
een voorstelling die getekend is vanuit het ambacht van
de architectuurtaal bestaat niet meer. Zo is een gebouw
verworden tot een uiting van oppervlakkig en objectmatig
kunnen dat enkel als manifest dient. Maar een duidelijk
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gebouw, een concept dat gebouwd is vanuit een taal van
logisch en constructief denken bestaat niet meer.
Meer dan ooit dient architectuur opnieuw te worden
begrepen vanuit een bezig zijn met het essentiële: het
bouwen. Meer dan ooit dient het beroep van de architect
opnieuw te worden beschouwd als een ambacht dat vanuit
concepten en met dit bouwen groeit en dat kan worden
aangeleerd. Meer dan ooit dient de inhoudelijke schaal
van elke architectuur het formele van het object zelf te
overstijgen.
Alle -ismen verdwijnen, elke formeel gedoe verwordt tot
niets wanneer teruggegrepen wordt naar dit essentiële
kenmerk van architectuur.
Iedereen weet inmiddels dat we de utopieën voorbij zijn,
dat er oplossingen kunnen worden bedacht voor de
problematiek van metropolen als Tokyo, Los Angeles
of Shangaï. Alleen komen nog steeds dezelfde onoplosbaarheden voor de concrete problematiek rondom
ons aan bod. Die ontstaan nog altijd vanuit eenzelfde
goedkope esthetisering: verduisteren van onzuiverheden,
verbergen van frustraties.
Banaliteit, trivialiteit, leegte en gemeenplaats zijn in elke
omgeving alom tegenwoordig maar architecten negeren
nog steeds deze aanwezigheden. Ze blijven antwoorden
formuleren vanuit vormelijke zekerheden. En zonder het
zelf te beseffen worden hun eigen gebouwen de nieuwe
banaliteiten.
Architectuur als contextueel bouwen, gezien vanuit de
eigen context van techniek, constructie en materialen,
met het eigen geheugen, met de geschiedenis van de
plek en zich situerend in een globaler denkpatroon, is
nu meer dan ooit het thema van waaruit dient te worden
geconcipieerd en waarmee dient te worden gewerkt. Dit
is het interessante terrein van de architectuur: een harde
schoonheid die resulteert vanuit dit bezig zijn met deze
essentiële materie.
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De architect dient terug te grijpen naar zijn ambacht
en naar dit teknè. Wegvegen van alle overbodigheden.
Afleren is nu het enige wat dient geleerd. Dit alleen zal
hem weer de nodige erkenning geven en ervoor zorgen
het verloren terrein terug te winnen. Architectuur zal pas
dan een getuigenis worden van een authentiek denken.
Architecten moeten opnieuw landschappen bouwen: de
eigen landschappen van de architectuur.
Hierin speelt het onderwijs een cruciale rol: los van
elke functionalistische formule vaarwel zeggen aan
elke herkenbare zekerheid, opnieuw vragen als
antwoorden formuleren, stimulans zijn om concepten
te bedenken en ‘eigenheden’ te ontwikkelen waaruit
schoonheid resulteert: ‘eigen’ en ‘heden’. Terug gaan
naar de essentiële vraag: ruimte vanuit noodzaak, met
een eenvoud aan expressie, de poëzie van de materie
en de logica van constructie in gebouwen die hun
plaats vinden in een collectieve realiteit. Gebouwen
met landschappelijke beelden die niets meer te maken
hebben met vastgeroeste functies en waarin toekomstige
generaties hun eigen geschiedenis kunnen ontwikkelen.
Met andere woorden: nieuwe ruïnes van het menselijk
geheugen.
Het is een harde rol die enkel maar kan ontstaan vanuit
een gemeenschappelijk bewustzijn dat er komaf dient
te worden gemaakt met alle aanwezige vormen van
referentieel vertoog, inhoudloos geteken en esthetiserend
formalisme en waarbij opnieuw de grootste ‘interesse’
en ‘attitude’ tegenover architectuur dient te worden
vertoond.
Zoals Jan Hoet het naar Thomas van Aquino formuleerde:
‘Vernietigen om op te bouwen ... Vernietigen ... Maar
vergeet niet: vernietigen is een liefdesdaad ...’. 1
Voetnoot
1
Jan Hoet, in het radioprogramma ‘Vriend en vijand’ [Radio 1, zondag 13 maart 1994]
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TERME *
TXT_CK_NL_1995
CATALOGUS FILIP ROLAND, NAMEN, 1995
FRANSE VERSIE
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Borgo Sansepolcro, Palazzo Comunale, Santa Maria della
Misericordia, 1445-1462. Het eerste werk dat besteld
wordt aan Piero della Francesca, schilder, mathematicus,
meetkundige, uitvinder van monumentale vormen. Deze
polyptiek vertoont nog de egale achtergrond in goud [nietkleur] en baseert zich op deze wijze op de middeleeuwse
verworvenheden. De madonna, groter dan de andere
figuren - een perspectivische fout - spreidt een blauwe
mantel open en toont het rode kleed. De tussenruimte
tussen mantel en kleed biedt plaats aan een achttal
figuren. Simpelheid van geste en/of eenvoud van concept,
verhaal en compositie? (De vraag is des te pregnanter
omdat er in de franse taal geen twee woorden bestaan voor
de verschillende betekenissen van simpel en eenvoudig).
Opeens wordt de transformatie van deze geste omgezet: de
rood-blauwe kast, 1975, een meubel van Pieter De Bruyne.
De blauwe ‘mantel’ dient te worden geopend om de rode
kast te ontdekken - ontdekken staat hier nu letterlijk voor
ont-dekken -.
Basel, Kunstmuseum. Untitled (Wedge Between Metal
Plates), 1968. Wandinstallatie van Bruce Nauman waarin
de afstand tot de conventionele beeldhouwkunst zoals
het niet-gebruiken van kunst-materialen duidelijk wordt
gesteld. Het werk vertoont drie loden panelen die aan
elkaar zijn gelast en een ruimte in perspectief vormen,
als beeld verwrongen. Conceptuele fout of onaf karakter?
[Het woord ‘onaf’ wordt hierbij des te meer beduidend:
een passage van de Nederlandse naar Franse taal geeft
een heel gamma van betekenissen: on-af, on-eindig, infini] Elk herwerken zoals Nauman het aanbrengt verhaalt
over het verschil dat onmiddellijk zichtbaar is, soms
zelfs valt het werk in elkaar, maar steeds blijft de idee
overeind - onaf staat hier dus echt voor on-eindig -. Nu
wordt de transformatie naar elke architecturale ruimte
doorgetrokken: door-denken.
Beide werken handelen over ‘perspectief’, over gewilde
fouten of m.a.w. over exactheden. Het zijn reflecties over
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(hun) tijd. Het verschil in tijd - 500 jaar -, het zich
her-inneren (opnieuw eigen maken) stelt wat de gehele
(kunst- en architectuur)geschiedenis ons steeds opnieuw
toont. Zou er trouwens in dit ‘perspectief’ nog een verschil
zijn tussen het Palazzo Ducale te Urbino en het Grand
Palais te Lille, tussen de mantel van de ‘Madonna della
Misericordia’ en de wanden van een hedendaags meubel?
Of maakt in dit perspectief dit verschil juist de basis uit
van elke nieuwe fout, van elke nieuwe juistheid?
*
Terme werd gebruikt door Piero della Francesca en staat voor de afstand van de lichamen t.o.v.
de toeschouwer.
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DE PLAATS EN HET GEBOUW _ THE PLACE AND THE BUILDING *
TXT_CK_NL/EN_1996
DE PLAATS EN HET GEBOUW / THE PLACE AND THE BUILDING
DESINGEL, ANTWERPEN, 1997, PP. 135-138

NL_ Een architectuurbureau is als een laboratorium:

architectuur dient er te worden bedreven vanuit actuele
gegevenheden. Meer dan ooit echter is architectuur
vandaag het residu van een evolutie van een decennium
waarbij voor velen haar verschijningsvorm tot een
megalomaan modeverschijnsel is geworden, voornamelijk
gepubliceerd in trendgevoelige weekbladen. Architecten
zitten geprangd in dit salon-achtige gebeuren: meepraten
over wat gekend is, doen wat gevraagd wordt en wat
reeds bestaat, herkenbaar en dus voor de publieke opinie
juist. Steriliteit is op deze manier nog het enige dat
refereert naar dit laboratorium. Architectuurstudenten
daarenboven voelen zich gedoemd om weerspiegelingen
te geven van wat zich in deze ‘vakliteratuur’ aanbiedt of
vinden dat ze het best vormen kopiëren om tot een ‘mooi’
en apprecieerbaar project te komen waarbij enkel nog
grote namen als referentiekader worden gebruikt. Enkel
de meest vormelijke uitingen worden op die manier
‘gebruikt’ of als interessant gemaakt. Elke notie van
eigenheid vervalt en originaliteit wordt geassocieerd met
een vorm van doen die niets meer met het begrip ‘origine’
te maken heeft. Integriteit heeft plaats gemaakt voor
‘sterdom’. Het eindeloos herhalen van gepubliceerde
beelden heeft een uitgeholde vlakheid voortgebracht
waarbij ontwerpers elke reflectie over zichzelf en over het
ambacht ‘architectuur’, met name de instandhouding van
de traditie van het bouwen, te niet doen.
Architectuur heeft te maken met het bouwen van een
noodzaak en bescherming.
Zonder een expliciete vraag naar bescherming van is er
geen aanleiding tot.
Architectuur handelt over aanvaarden en/of verwerpen.
Architecten zijn hun eigen taal kwijt. Zo is de tekening
veelal verworden tot een vlak tweedimensioneel iets
dat enkel dient om ingekaderd te worden. Maar een
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duidelijke tekening, een voorstelling die getekend is
vanuit het ambacht van de architectuurtaal bestaat niet
meer. Zo is een gebouw dikwijls verworden tot een uiting
van oppervlakkig en objectmatig kunnen dat enkel als
manifest dient. Maar een duidelijk gebouw, een concept
dat gebouwd is vanuit een taal van logisch en constructief
denken bestaat nog nauwelijks.
Meer dan ooit dient architectuur opnieuw te worden
begrepen vanuit een bezig zijn met het essentiële: het
bouwen. Meer dan ooit dient het beroep van de architect
opnieuw te worden beschouwd als een ambacht dat vanuit
concepten en met de materie van dit bouwen groeit.
Meer dan ooit dient de inhoudelijke schaal van elke
architectuur het formele van het object zelf te overstijgen.
Alle -ismen verdwijnen, elke formeel gedoe verwordt tot
niets wanneer teruggegrepen wordt naar dit essentiële
kenmerk van architectuur.
Iedereen weet inmiddels dat we de utopieën voorbij
zijn, dat er oplossingen kunnen worden bedacht voor
de problematiek van metropolen als Tokyo, Singapore
of Shangaï. Alleen komen nog steeds dezelfde
onoplosbaarheden voor de concrete problematiek
rondom ons aan bod. Die ontstaan nog altijd vanuit
eenzelfde goedkope esthetisering: verduisteren van
onzuiverheden, verbergen van frustraties.
Architectuur wil op een correcte manier omgaan met
condities: de plaats waar, de materie waarmee en het
moment wanneer.
In tegenstelling tot andere disciplines ontstaat
architectuur vanuit het vorm krijgen.
Architectuur behoort tot het collectief patrimonium.
Banaliteit, trivialiteit, leegte en gemeenplaats zijn in elke
omgeving alom tegenwoordig maar architecten negeren
nog steeds deze aanwezigheden. Ze blijven antwoorden
formuleren vanuit vormelijke zekerheden. En zonder het
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zelf te beseffen worden hun eigen gebouwen de nieuwe
banaliteiten.
Architectuur laat zich niet in met overbodigheid.
Elke bepaling is een beperking.
Architectuur verdicht vanuit de-finitie.
Architectuur als contextueel bouwen, gezien vanuit de
eigen context van techniek, constructie en materialen,
met het eigen geheugen, met de geschiedenis van de
plek en zich situerend in een globaler denkpatroon, is
nu meer dan ooit het thema van waaruit dient te worden
geconcipieerd en waarmee dient te worden gewerkt. Dit
is de interessante plaats van de architectuur: een harde
schoonheid die resulteert vanuit dit bezig zijn met deze
essentiële materie.
De architect dient terug te grijpen naar zijn ambacht
en naar dit teknè. Wegvegen van alle overbodigheden.
Afleren is nu het enige wat dient geleerd. Dit alleen zal
hem weer de nodige erkenning geven en ervoor zorgen
het verloren vak terug te winnen. Architectuur zal pas
dan een getuigenis worden van een authentiek denken.
Architecten moeten opnieuw landschappen bouwen: de
eigen landschappen van de architectuur.
Architectuur geeft steeds aanleiding tot.
Een (ver)plaatsing is een denkbeeld.
Architectuur houdt de transformatie in zich van
noodzaak tot aanleiding.
Hierin speelt het onderwijs een cruciale rol: los van
elke functionalistische formulering vaarwel zeggen
aan elke herkenbare zekerheid, opnieuw vragen als
antwoorden formuleren, stimulans zijn om concepten
te bedenken en ‘eigenheden’ te ontwikkelen waaruit
schoonheid resulteert: ‘eigen’ en ‘heden’. Terug gaan
naar de essentiële vraag: ruimte vanuit noodzaak, met
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een eenvoud aan expressie, de poëzie van de materie
en de logica van constructie in gebouwen die hun
plaats vinden in een collectieve realiteit. Gebouwen
met landschappelijke beelden die niets meer te maken
hebben met vastgeroeste funkties en waarin toekomstige
generaties hun eigen geschiedenis kunnen ontwikkelen.
Met andere woorden: nieuwe ruïnes van het menselijk
geheugen.
Het is een harde rol die enkel maar kan ontstaan vanuit
een gemeenschappelijk bewustzijn dat er komaf dient
te worden gemaakt met alle aanwezige vormen van
referentieel vertoog, inhoudloos geteken en estetiserend
formalisme en waarbij opnieuw de grootste ‘interesse’
en ‘attitude’ tegenover architectuur dient te worden
vertoond.
Architectuur gaat over weer-geven.
Zonder het bouwen is er geen dimensie.
Architectuur is het zijn van de plaats en het bouwen.
*
Titel ontstaan uit een gesprek met de Franse kunstenaar Philippe Bazin
Deze tekst is een herwerking van twee teksten :
- ‘Vernietigen om op te bouwen’, geschreven in de context van de lesopdracht samen met
Wim Cuyvers aan de Academie van Bouwkunst te Tilburg, 1994
- ‘Architectuur’, geschreven in de context van de lesopdracht samen met bOb van Reeth aan het
Henry Van de Velde-instituut te Antwerpen, 1996

EN_ An architectural office is like a laboratory: it is a place

where the business of architecture has to be done on
the basis of current data. However, architecture today is
more than ever the remnant of the evolution of a decade,
whereby the form it assumes appears to many to have
become a megalomania fashion phenomenon, mainly
published in trendy weeklies. Architects are caught in this
drawing-room drudge: going along with what is already
known, doing what is requested and what already exists,
what is recognizable and therefore right in the public’s
mind. All that remains of this laboratory is sterility.
Architectural students are doomed to offer reflections
of what is presented in these ‘professional journals’,
or consider it best to copy forms in order to arrive at a
‘beautiful’ and appreciated object, to which a few big
names can be attached by way of reference. In this way,
only those manifestations in which form is the dominant
element are ‘used’ or considered interesting. Any notion
of individuality lapses, and originality becomes associated
with a way of doing things that has nothing more to do
with the concept of ‘origin’. Integrity has made way for
‘celebrity’. The endless repetition of published images has
produced a hollowed flatness in which designers nullify all
reflection on themselves and on the craft of ‘architecture’,
meaning the maintenance of the tradition of building.
Architecture means the building of a necessity and a
protection.
Without an explicit request for the protection of, there
is no reason to.
Architecture deals with acceptance and/or rejection.
Architects have lost their language. Drawing, for instance,
has for the most part degenerated into a two-dimensional
plane, only good for framing. But a clear drawing, a
representation drawn on the basis of the craft of the
language of architecture, that no longer exists. In this
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way, buildings often degenerate into an expression of
superficial and object-based ability, which these days
serves as a manifesto. But a distinct building, a concept
built on the basis of a language of logical and constructive
thought, hardly exists anymore.
Architecture must, more than ever, be understood anew
from the point of view of an involvement with its essence:
building. The architectural profession must, more than
ever, once more be considered as a craft that grows out of
concepts and with the materials involved in this business
of building. The content of any form of architecture must,
more than ever, rise above the formal aspect of the object
itself.
All the ‘-isms’ will disappear and all the formal nonsense
will disintegrate into nothing when we restore this
essential characteristic of architecture.
In the meantime everyone knows that the time of utopias
is past, that solutions can be thought up for the problems
of metropolises like Tokyo, Singapore and Shanghai.
All that remains are the same insoluble aspects of the
concrete problems around us. These are still being born,
out of a similar set of cheap aesthetics: the obscuring of
impurities, the concealment of frustrations.
Architecture must deal with conditions in a proper
manner: the place where, the material with which and
the time at which.
In contrast with other disciplines, it is its conditions
that give architecture its form.
Architecture is part of the collective heritage.
Banality, triviality, emptiness and the cliché are
omnipresent in every environment, but too many
architects still ignore this. They keep on formulating
responses on the basis of formal certainties. And without
their realizing it, their own buildings become the new
banalities.
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Architecture does not concern itself with superfluity.
Every stipulation is a limitation.
Architecture condenses on the basis of de-finition.
As contextual building, seen from its own context of
techniques, construction and materials, with its own
memory, with the history of the site, and being located in
a more universal pattern of thought, architecture is now
more than ever the stem from which concepts should
grow, and with which should be worked. This is the
interesting place for architecture: a hard beauty resulting
from such involvement in this essential matter.
The architect should return to his craft and to this ‘tekné’.
Clear away all that is superfluous. The only thing that has
to be learnt now is unlearning. This is the only thing that
will give him back the necessary recognition and see to it
that the lost skill is recaptured. Only then will architecture
provide evidence of authentic thinking. Architects must
build landscapes again: architecture’s own landscapes.
Architecture always gives cause for.
A (re)location is a mental image.
Architecture contains within it the transformation
from necessity to cause.
Education plays a crucial part in all this: to say farewell to
every recognizable certainty, free from any functionalist
formulations, to formulate questions as answers once
more, to be a stimulus to the devising of concepts and
the development of ‘individualities’ from which beauty
emerges. To return to the essence: creating space to
answer a need, with a simplicity of expression, the poetry
of the material and the logic of the construction, in
buildings which find their place in a collective reality.
Buildings whose appearance forms part of the landscape
and which has nothing more to do with fossilized
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functions, and in which future generations will be able to
develop their own history. In other words: new ruins from
human memory.
This is a difficult part to play, and can only come about
on the basis of a common awareness of the fact that
there must be an end to all present forms of referential
exposition, empty drawing work and aesthetic formalism,
and in which the greatest ‘interest’ and ‘attitude’
regarding architecture must once more be shown.
Architecture is about re-presentation.
Without building there is no material dimension.
Architecture is the essential being of building.
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Het formuleren van een voorstel tot het uitnodigen van
een kunstenaar voor deelname aan één of andere biënnale
kan niet zonder het feit om de plaats van een biënnale, de
aanwezigheid van een kunstenaar en de totaliteit van zijn
oeuvre te kaderen in een groter geheel. Venezia, Berlin,
Sydney, Kassel, Sao Paulo e.a. zullen binnen de kortste
tijd de nieuwe oorden zijn van artistiek vertoon, sommige
enkel voor de kunst, andere ook voor architectuur.
In de recente geschiedenis is aangetoond dat kunst
en architectuur een onderlinge relatie zijn aangegaan
en aldus elkaars medeparticipant zijn geworden in
een artistieke bewustwording. Zich beperken tot een
gefragmenteerd en eenzijdig nadenken zou bijgevolg,
zeker in de gegeven context van deze komende
tentoonstellingen, een te bekrompen houding geven.
Elk voorstel moet zich nu meer dan ooit inpassen in een
geheel van attitudes die op verschillende plaatsen dienen
aan bod te komen.
Daarenboven is de plaats van het ontstaan van elke
kunst- of architectuuruiting, hoe sterk dat elk werk ook
onmiddellijk in relatie dient te worden gebracht tot de
onmiddellijk context, ook niet meer los te koppelen van
die globale denkwereld waarin iedereen zich beweegt.
Context heeft dus nu meerdere lagen van betekenis
gekregen.
Op die manier wordt geopteerd om bepaalde directieven
uit te zetten. Zo kan het werk en de reflecties van Luc
Deleu meer betekenis krijgen door een aanwezigheid
op een architectuurbiënnale (Venetië) dan op een
kunstmanifestatie. Dit is trouwens inherent aanwezig
in het werk van deze architect. Dit wil bijgevolg ook
concreet zeggen dat een gegeven sociale context van de
tentoonstellingsplaats belangrijk en zoniet bepalend is
voor de keuze van een kunstenaar.

SAO PAULO 2000:
PETER DOWNSBROUGH
TXT_CK_NL_1998
NIET GEPUBLICEERD
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VOORSTEL KUNSTENAAR SAO PAULO 2000:
PETER DOWNSBROUGH

Een project zoals voor de vijfentwintigste Biënnale van
Sao Paulo, en specifiek een vertegenwoordiging vanuit
Vlaanderen, kan zich schrijven in een totaal geheel van
actuele aspecten die het kader van de hedendaagse kunst
tijdens de laatste decennia sterk hebben bepaald.
Er is enerzijds en vooreerst de context waarin, waarbinnen
en waarmee een werk ontstaat en anderzijds is er de
inhoud waardoor het werk gedragen wordt. De vraag naar
inhoud heeft nu echter meer dan ooit een relatie met
de evoluerende beelden waarmee vandaag de context
wordt vormgegeven. De zin van ‘betekenissen’ staat bijna
diametraal tegenover de ‘tekens’ van het hedendaagse.
Uitzondering is regel geworden, evenals middel
verworden is tot doel.
Originaliteit kan pas nu opnieuw aan de orde komen
wanneer er terug de oorsprong en basis van elke vraagstelling duidelijk wordt omschreven. Daarenboven, waar
‘beelden’ in de geschiedenis steeds als communicatief
medium werden gebruikt heeft in deze eeuw ook ‘taal’ als
een universele uitdrukking haar plaats gevonden. Eens te
meer hebben nu juist de ‘communicatie-media’ zich in
het laatste decennium een enorm terrein ingenomen. Het
hedendaagse speelt zich nu – als middel – af in een haast
ongrijpbare niet in afmetingen te bepalen volume, of
m.a.w. het mentale als handeling van bezit.
Vlaanderen heeft steeds een schizofrene relatie gehad met
het begrip bezit. De kunstgeschiedenis – voornamelijk
doorheen de schilderkunst – vertoont voortdurend die
wereld van het bezitten: de objecten in het interieur die
een integrerend deel uitmaken van het substantiële leven
hier. Het privaat bezit escaleert tot een hedendaagse
realiteit waarbij het verzamelen – collectioneren – van
objecten het gehele kunstgebeuren domineert.
De hedendaagse realiteit buiten de muren van elk
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beschermd gebeuren laat nu echter een totaal verschillende klank horen. Doorheen elke vorm van media staat
elk gebeuren niet meer als afzonderlijk feit. Context
heeft zich nu meer dan ooit verplaatst naar dat moment
van de eigen handeling waar de toeschouwer zelf zijn
verantwoordelijkheid kan voor nemen. Bezit heeft aldus
nu een andere betekenis, het heeft een ander teken
waarmee het zich manifesteert.
Maar des te meer dient het doel als autonoom concept
overeind te blijven. Zonder doel is er geen uitspraak
mogelijk, geen taal die de vraagstelling poneert.
Het werk van Peter Downsbrough stelt de nodige
vragen naar de condities van de hedendaagse publieke en
private ruimte. Zijn voort-durende interventies waarbij
de taal als middel van uitdrukking wordt gebruikt,
vertellen over het paradoxale van zowel splitsende
als samenbrengende onderdelen van elke ervaren
ruimtelijkheid. Vertalen van gegevens, met het opnieuw
maar anders schakelen van fragmenten. Woorden zijn
hierbij de uitdrukking van het communicatief systeem.
Woorden worden tekens, krijgen nieuwe betekenissen,
worden tekens in de ruimte.
De nauwgezette en exacte verdelingen van lijnen,
letters en woorden -een link met de geschiedkundige
proportie-systemen ligt voor de hand- laat telkens een
nieuwe zin ontstaan: de origine van elke communicatie, of
de betekenis doorheen het teken van het woord.
Waar Downsbrough vroeger enerzijds louter formeel op
de vlakken van de ruimte werkte maakte hij anderzijds
steeds een relatie met het object ‘boek’, een medium
dat inherent verbonden ligt met taal. De evoluerende
wijzigingen inzake communicatie maken nu dat het werk
zich op een totaal verschillende manier kan vertonen.
Nu meer dan ooit komen de gestelde thema’s van invraagstelling aan bod. Niet enkel is een boek nog het enige
middel: elke overdracht van betekenissen vertaalt zich nu
eveneens per fax, e-mail, internet, enz.
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Hierin ligt de actualiteit van het werk van Peter
Downsbrough: geworteld in de geschiedenis van onze
kontrijen – het boek en de boekdrukkunst als ultiem
gegeven van intimiteit – weet hij juist dit communicatief
systeem te verplaatsen naar die nieuwe wereld van de
media. En juist doorheen het gebruik van die nieuwe
middelen wordt het doel van het werk her-kenbaar.
Media als middel, communicatie als doel. De eenvoud
van woorden en lijnen en de complexiteit aan verkregen
betekenissen dragen dit werk waarbij elke lezer (of
toeschouwer, of gebruiker) zelf zijn intonatie legt, zelf het
werk op de hem/haar eigen manier in zich opneemt.
Naast de private en semiprivate ruimte waarin zich het
werk van Peter Downsbrough afspeelt, of met name de
omkadering van galerijen en/of musea, is er sinds enkele
jaren een evolutie te bespeuren. Terwijl het werkterrein
van Peter Downsbrough zich nu meer en meer naar het
publieke reikt blijft het werk op identieke wijze overeind
en relateert zich sinds meer dan dertig jaar tot de dialoog
tussen dit publieke en het private van de bewustwording.
Specifiek ‘omlijnd’ opent het oeuvre zich doorheen allerlei
interpretaties van mogelijkheden. In zijn publicaties
maakte de kunstenaar reeds notie van het stedelijk en
industrieel karakter van elke leefomgeving. In recente
studies en opdrachten vormen nu ook urbane interventies
een belangrijk onderdeel van het oeuvre. Hierbij wordt
opnieuw de context als aanleiding genomen om nieuwe
inhouden te creëren aangaande deze publieke ruimte.
Objecten als woorden, al dan niet gesplitst in fragmenten
worden opgenomen in de eenvoud van vierkanten en
rechthoekige omkaderingen die het perspectivisch
karakter van het werk formeel ondersteunen en de directe
omgeving bevragen. Dit conceptueel geheel van
vormobjecten doen de nieuwe denkbeelden ontstaan die
niemand meer kunnen ongemoeid laten.
En meer dan ooit vertaalt zo de plaats van het gebeuren
over een niet-plaats. Het werk van Peter Downsbrough
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is hiermee atopisch te noemen: wel te plaatsen maar
niet te vatten op een welbepaalde vaste plaats, steeds
gerelateerd tot een welbepaalde architecturale context en
verbonden met de sociale omstandigheden van de plek,
telkens op afstand, als handeling zowel weg en verspreid
als nabij en samengebracht. Vlaanderen, Brussel, New
York en Sao Paulo in één onderlinge contextueel gebeuren
waarbij de genoegdoening van bezit zich in het werk zelf
manifesteert doorheen niet-bezit. Kunst als teken van
betekenis.
VOORSTEL WERK PETER DOWNSBROUGH

In het kader van alle gegeven omstandigheden kan
een voorstel van aanwezigheid van het werk van Peter
Downsbrough bestaan uit verschillende onderdelen.
Zo is er vooreerst een uitwerking van een buitenobject
mogelijk: een interactie op een gegeven plaats, in een
specifieke context en met een doelgerichte vraagstelling.
Deze installatie zou ter plaatse kunnen worden samengesteld. Een aanwezigheid in een museale ruimte zou
kunnen worden opgebouwd vanuit de plaats van het
gebeuren: maquettes en fotografie die in Sao Paulo
worden gemaakt en/of geproduceerd. Er is de mogelijkheid van een ruimtelijke installatie die de gehele architectuur kan innemen. En er is de uitgave van een
publicatie, in boekvorm en eventueel op internet.
Deze viervoudige expressie maakt het mogelijk om de
nodige aanpassingen uit te voeren, gezien de nu nog
grote onbekenden van thema en plaats. Anders dan bij
een courante tentoonstelling dient hier een duidelijke
organisatorische planning te worden gemaakt in het
kader van uitvoeringen en publicatie.
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HOUSE VAN MIDDELEM-DUPONT
TXT_CK_EN_1998
GA HOUSES N° 55, TOKYO, 1998, P. 129
EL CROQUIS 140, BARCELONA, 2008, P. 100
MODERN REDUX, HATJE CANTZ, 2008, P. 65
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The project consists in the saving, renovation and
extension of an existing farm for agriculture into
housing and art gallery. The three basic volumes in an
U-shaped form around a patio were taken as a theme for
the scheme of the whole project. In this way a first open
space with a more semi-public character identifies the
history of the site while the second patio explains about
the new buildings and creates also a private atmosphere.
Integration is meant here as ‘doing what is still existing’ or
‘building with tradition’: unpretentious volumes with the
same geometric section as the existing ones are connected
onto each other.
But where the house and the nearly 200 years old stables
where built with bricks and tiles, the new extensions
distinguish themselves with other characteristics in
details and materials. Identical to the history of interior
and landscape paintings as from the Flemish primitives,
well proportioned openings towards the landscape
provide a studied light into the interior. On the contrary
an oblique window in blue hard stone, façades in western
red cedar and a roof in led will explain that the new
extension aren’t related to some formal expression but to
the meaning of integration of time, of disappearance and
of well-loved craftmanship. The patina of the materials,
the slightly changing gray colors during the progression
of time and the will of being humble in front of the big flat
landscape of these ‘Polders’ explain about an attitude of
context and building.
The existing buildings have other specific interpretation
of space and expression. In the art gallery the reflection of
the zenithal light in combination with a solitaire column
expresses the structuring of the space in which pieces of
contemporary art have to find their place and meaning.
The elaboration of the remaining façades and roofs
tells about rural craftmanship and the idea of using this
tradition into other new interpretations.
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Besides building in the Flemish landscape and the
history of the site, the project is an intention to create
some new perspectives for the owners and their familial
relationship with this area, for the site which asks for new
interventions and for the art of building which today is too
much related to formal and photographic consumption.
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NL_ Een terugblik in de geschiedenis van de architectuur

BUILDINGNESS *
TXT_CK_NL/EN_1999-2002
ARCHITECTURAL ASSOCIATION, DIPLOMA UNIT PROGRAM
TU EINDHOVEN, STUDENTENREADER
ZOEKEN DENKEN BOUWEN, LUDION, GENT, P. 116
AANGEPASTE VERSIE, NIET GEPUBLICEERD
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toont dat nieuwe architectuuridentiteiten steeds samen
gaan met de evolutie van de nieuwe wereldbeelden, met
de ontwikkelingen van nieuwe bouwmethodes, het [uit]
vinden van  nieuwe materialen, het wetenschappelijk
onderzoek en ontdekkingen, enz. Deze evolutie heeft zich
in de 20ste eeuw een merkwaardige verschuiving ondergaan.
Na de historische ontdekking van de nieuwe materialen als
staan en beton, lijkt het dat het onderzoek in architectuur
zich toelegt op andere factoren dan deze van de constructie
en het bouwen zelf.
Daar architectuur wel een intelligent resultaat inhoudt
van de vraag naar beschutting als eerste noodzaak, en dus
ontegensprekelijk de materiële ruimte als doel stelt, heeft
het echter onmiddellijk en steeds met het bouwen van die
ruimte te maken.
Tijdens de laatste decennia is er een ander fenomeen
op de voorgrond gekomen: het gebruiken van en omgaan
met de culturele intelligentia in het projectproces.
Architectuur is nu veeleer tot een mediatiek gegeven
verworden en heeft daardoor zichzelf tot een eigen contradictorische vormthematiek verheven: zowel autoreferentieel als unicum-formeel.
Het hedendaagse bouwen vervalt, in tegenstelling tot het
evenwicht van regel en uitzondering, in een verhaal waarbij
regel uitzondering is geworden en uitzondering regel.
Opvallen en anders doen lijkt meer aan te spreken. De
verhouding tussen collectief belang en private houding is
door elkaar geschud.
Identiteit daarentegen heeft niets te maken met stijl
en vorm maar met de omstandigheden van plaats en
houding. Het wezen van een gebouw heeft niets te maken
met een ‘anders-zijnde’ expressie maar met het hervinden
van een eigen taal. En uit die taal met haar eigen grammatica ontstaan andere vormen. Een gebouw krijgt aldus zijn
vorm vanuit gestelde condities en context, vanuit een
accuraat omgaan met de feiten en dingen, inclusief alle
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mogelijke beperkingen. Op deze wijze staan gebouwen
inherent verbonden met plaats en context. Het op een
plaats staan en de manier waarop is dus enkel een
resultaat van een doorgedreven zoeken naar realiteit
en hedendaagsheid. Enkel op deze wijze komt een
onlosmakende architectuur tot stand.
Taal en houding zijn aldus die eerste aanleidingen in
het architecturale denken. De taal van de architectuur
bezit een eigen logica en structuur die gelinkt zijn aan het
verhaal van de houding in het bouwen. Elke intelligent
omgaan met gegevens, elke verdere hervorming vanuit een
hervinden, resulteert aldus in de essentie van het begrip
‘traditie’ : een verdere ontwikkeling op basis van bestaande
verworvenheden. Bouwen aan die traditie is wat architecten
dienen te doen.
Woorden geven aanleiding tot dingen in tegenstelling
tot elke actuele interpretatie waarbij dingen aanleiding
geven tot woorden.
Bouwen heeft te maken met overnemen en overleveren,
gebouwen met overleven. Economische duurzaamheid in
plaats en tijd.
Goede architectuur bezit een voor de hand liggende
afwezige aanwezigheid en aanwezige afwezigheid. Het
heeft te maken met goed bouwen en directheid.
Zoals Robert Ryman zijn schilderijen, hoewel steeds wit
en vierkantig toch altijd verschillend qua benadering en
uitvoering, omschrijft met ‘It’s all about “painting”’, zo gaat
het in architectuur, hoewel steeds beschuttend maar toch
altijd verschillend doorheen gestelde condities, altijd om
‘It’s all about “building”’.
Bouwen is omgaan met juistheden, van materiaal, van
verhouding, van aarde, van techniek, van overspanning.
Architectuur is het resultaat van een intelligent omgaan
met die juistheden.
Elk gebouw is geen architectuur, elke architectuur
heeft wel met bouwen te maken. Architecten moeten eerst
gebouwen maken in plaats van architectuur.
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Het vak en beroep ‘architectuur’ bezitten elk een even
grote serieusheid als andere vakken en beroepen. Maar
vandaag lijkt het alsof dit ‘sérieux’ totaal zoek is. Zowel
frustraties als het blijven staan bij de stormvloed aan
nieuwe beelden zijn hiervoor en hiervan zowel aanleiding
als gevolg. De eigen plaats, de eigen taal, bezit nu een
schizofrenie alsof alles één groot internationaal dialect is
geworden, een monumentaal bombastische Beeldenstorm.
De gehele geschiedenis hebben architecturen via het
studeren aan wat vooraf ging, verder gebouwd, het vorige
als verworven materie tot zich genomen. Recentelijk
resulteert zich dit echter tot een stilistisch samplen van
beelden waarbij herkenbaarheid thematisch uitgehold
wordt. Architecten hebben steeds gesampeld, zij het dat
ze met hun kennen en weten die verworvenheden hebben
‘gebruikt’ tot nieuwe ontplooiingen.
Wat echter nu opvalt is dat we nog steeds in ruimtes
verblijven die eenzelfde verhoudingen hebben als 2.000
jaar geleden... Gemeenschappelijkheid in geschiedenis? Er
is niet iets zoals een nieuwe gebouwde ruimte, ze bestaat
enkel in de ‘tools’ en de objecten die in deze blijvende
ruimtes worden gebruikt. En zoals deze tools zich aan
de tijd snel aanpassen en onderhevig zijn aan evoluties tijdelijkheid - zo projecteren deze ontwikkelde ruimtes zich
ook in hun eigen tijdelijkheid. Ze verworden tot momenten
van passage, wat evenals hun verschijningsvorm, ook hun
echte zijn is. Zij hebben niet met het (ver)blijven te maken,
ze bezitten geen blijvend karakter.
Echte gebouwen vertonen een weerbarstigheid. Ze zijn
gebouwd met materialen die met een eigen duurzaamheid
een tijdelijkheid voorbijgaan. Dépasser le passage.
In zijn Zes Memo’s voor het volgend millennium
omschrijft Italo Calvino zes begrippen die een essentie
kunnen betekenen in de nabije toekomst: lichtheid,
snelheid, juistheid, zichtbaarheid, veelzijdigheid en
duurzaamheid. Het is merkwaardig dat, wanneer
deze begrippen op gebouwen van toepassing worden
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gebracht, ze in twee hoofdfragmenten vervallen:
juistheid en duurzaamheid behoren tot die waarden van
eeuwigdurendheid, terwijl de andere zich schakelen aan
het fenomeen van het tijdelijke. Ook Juhani Pallasmaa
vergrijpt zich aan een poging om zes thema’s te
omschrijven voor het volgende millennium: langzaamheid,
plasticiteit, reden, authenticiteit, idealisering en stilte.
Ook hier zijn opnieuw verschillende benaderingen
samengebracht. Terwijl plasticiteit zich uit in de wereld
van het bevrijdende doen en idealisering zich intellectuele
afstand houdt van het zogenaamde boerenverstand, lijkt
het alsof de andere thema’s zich verknocht kunnen vinden
met het denken en doen in het bouwen. Er kunnen echter
nog een paar thema’s bij aangevuld worden die alleen maar
nog meer vrijheid kunnen geven aan het vak omdat ze
juist zo bepalend zijn en al het onnodige overbodig maken
vanuit zichzelf: zwaarte, verborgenheid, langdurigheid,
vertraging en gelaagdheid. Op deze manier komen we tot
een dertiental woorden die elk met een eigen ondergrond
een fundament leggen tot het (her)vinden van een eigen
architectuurtaal.
*
Begrip ontstaan in een gesprek met de Amerikaanse kunstenaar Dan Walsh
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EN_ Historically new architectural identities always have

been conjoined to the evolution of new world views, to
the development of new building techniques, of new
materials, to the research into the scientific, etc. During
the past few decades other and different phenomena have
come to the fore as the use of and the dealing with cultural
intelligence within the process of projects. Nowadays one
distinguishes four main directions into architecture: a
series of linguistic influences, the mainstream on new
program-typologies, the ‘artistic’-architecture and the idea
of awareness of tradition.
Architecture on the whole can be regarded as an
intelligent answer to the primary demand for protection
and shelter. Architecture thus is the undeniable striving
towards the establishing of this material space as such.
Yet furthermore it always has to do - in an immediate,
direct and continuous mode - with the ‘building’ of this
space.
At this stage architecture has become a particularly
mediate given by which it has uplifted itself to a level of
highly personalized contradictory formal(istic) themes;
self-referential as well as unique-formalistic. Particularly
cultural events and solutions are becoming the only
images for architecture: the exquisite monuments. The
act of contemporary building goes to ruin, in contrast with
the equilibrium of rule and exception, and turns into a
‘story’ where rule has become exception and exception has
become rule.
Identity has nothing to do with style or form but with
the circumstances neither of ‘place’ and ‘attitude’, nor
with an ‘alien’ expression but with the recovering of a
personal language. Other forms come into being; they are
not created. A building obtains its form from the existing
conditions and contemporary context, from an accurately
dealing with facts and things, incorporating all possible
restraints.
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The ‘position’ in a place and mode by which it is standing
can but the result of a forced through search for reality
and contemporariness. These elements are imperative in
order to establish an inextricable architecture.
Language and attitude are thus the first immediate
causes within a process of architectural thought. The
language of architecture disposes of an inherent logic
and structure linked strongly to ‘the awareness within
building’.
Each intelligent dealing with givens, each further
recovering, results in the essence of the notion of
‘tradition’, a further elaboration and rethinking based on
existing achievements.
As building deals with adopting and passing down,
buildings have to do with survival: economical durability
in space and time.
Each architecture possesses an obvious absent
presence and a present absence. It all has to do with
good building and directness. As the American artist
Robert Ryman describes his paintings - although always
white squares but every time differentiated in idea and
realization - with the statement ‘It’s about painting’, so
one can say that in architecture - always doing the same
but in an other way - :‘It’s about building’.
As building means dealing with a whole of accuracies
as place, context, materials, proportions, gravitation,
techniques, spanning, history, economics and so on,
architecture is the result of an intelligent dealing with all
of these accuracies.
Each building isn’t architecture nor has it to be but
each architecture has to do with building.
Architects should first and foremost deal with building
rather than designing architecture.
*
Notion originated from a conversation with the contemporary American artist Dan Walsh.
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OCCUPIED
TXT_CK_NL/FR/EN_2000
INTRODUCTIE [3-TALIG] BIJ DE VOORSTELLING VAN DE FILM
‘OCCUPIED’ VAN PETER DOWNSBROUGH, BRUSSEL, 2000
NIET GEPUBLICEERD
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Het werk van Peter Downsbrough stelt de nodige vragen
naar de condities van de hedendaagse publieke en private
ruimte. Zijn voort-durende interventies waarbij de taal
als middel van uitdrukking wordt gebruikt vertellen over
het paradoxale van zowel splitsende als samenbrengende
onderdelen van elke ervaren ruimtelijkheid. Vertalen
van gegevens, met het telkenmale opnieuw en steeds
anders schakelen van fragmenten. Woorden zijn
hierbij de uitdrukking van het communicatief systeem.
Woorden worden objecten, krijgen nieuwe betekenissen,
worden tekens in de ruimte. De nauwgezette en exacte
verdelingen van lijnen, letters en woorden - een link met de
geschiedkundige proportiesystemen ligt voor de hand laat telkens een nieuwe zin ontstaan: de origine van elke
communicatie, of de betekenis doorheen het teken van het
woord.
Hierin ligt de actualiteit van Downsbrough’s werk:
geworteld in de geschiedenis van onze omgeving weet hij
dit communicatief systeem te verplaatsen naar die nieuwe
wereld van de media. En juist doorheen het gebruik van
die nieuwe middelen wordt het doel van het werk (her)kenbaar. Media als middel, communicatie als doel. De
eenvoud van woorden en lijnen en de complexiteit aan
verkregen betekenissen dragen dit werk waarbij elke lezer
(of toeschouwer, of gebruiker, of in dit geval zelfs bezetter)
zelf zijn intonatie legt, zelf het werk op de hem/haar eigen
manier in zich opneemt.
Naast de private en semiprivate ruimte waarin zich het
werk van Peter Downsbrough afspeelt, of met name de
omkadering van galerijen en/of musea, is er sinds meerdere
jaren een evolutie te bespeuren. Terwijl het werkterrein
van Peter Downsbrough zich nu meer en meer naar het
publieke reikt blijft het werk op identieke wijze overeind
en relateert zich sinds meer dan dertig jaar tot de dialoog
tussen dit publieke en het private van de bewustwording.
Specifiek ‘omlijnd’ opent het oeuvre zich doorheen allerlei
interpretaties van mogelijkheden.
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In zijn publicaties maakt de kunstenaar notie van het
stedelijk en industrieel karakter van elke leefomgeving.
Objecten als woorden, al dan niet gesplitst in fragmenten
worden opgenomen in de eenvoud van vierkanten en
rechthoekige omkaderingen die het perspectivisch karakter
van het werk formeel ondersteunen en de directe omgeving
bevragen. Dit conceptueel geheel van vormobjecten doen
aldus nieuwe denkbeelden ontstaan die niemand meer
ongemoeid kunnen laten.
En meer dan ooit vertaalt zo de plaats van het gebeuren
over een niet-plaats. Het werk van Peter Downsbrough
is hiermee atopisch te noemen: wel te plaatsen maar
niet te vatten op een welbepaalde vaste plaats, steeds
gerelateerd tot een welbepaalde architecturale context en
verbonden met de sociale omstandigheden van de ‘plek’,
telkens op afstand, als handeling zowel weg en verspreid
als nabij en samengebracht. Elke plek, waar ook ter
wereld in één onderlinge contextueel gebeuren waarbij de
genoegdoening van bezit zich in het werk zelf manifesteert
doorheen niet-bezit. Kunst als teken van betekenis.
Een analyse van de titel van de voorgestelde film
Occupied is een eerste link tot het begrijpen van de
betekenis van dit werk. Occupied kan aldus worden
vertaald in een drietal essentiële begrippen zoals ‘bezet’,
‘het ingenomen zijn van een plaats’ en ‘bewoond’.
Deze meerduidigheid dat vervat zit in dit ene woord zet
zich ook verder in de verschillende planvormingen en
denkniveaus tot enige verklaring van deze film.
Er is vooreerst de directe betekenis: het statisch formele
van de nabijheid, het kader waarbinnen het onderwerp zich
laat grijpen: entre parenthèses / SET.
Er is de tweede laag van het fotografisch-filmische
tegenover de beweegbaarheid van het beeld. Deze beweging
manifesteert zich doorheen een reeks van ontdubbelde
opnames die in hun beweging dit inherent statische teniet
doen: naast het symmetrische in planvorm zoals dit in
de architectuurgeschiedenis als het klassieke houvast
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wordt bestempeld, en het vertikaal symmetrisch wat zich
vertaalt heeft in de opnametijd en wat zichtbaar wordt in
de getoonde beeldenweerspiegeling, is er voornamelijk het
ontdubbelen in diepte. En hierin zit het belangrijkste van
het werk van Downsbrough verscholen: de directe afstand
tussen het onderwerp zelf en het zien van dit onderwerp:
HERE, AND.
Maar er is vooral de derde betekenis die zich als een
onderliggende laag doorheen de gehele film beweegt :
het reflectieve contextuele van de plaats van het gebeuren
en het cognitieve dat kan worden waargenomen en
opgeslagen: TO CONTAIN / AS.
En evenzeer als” deze drie niveaus van duidingen is er de rol
die toebedeeld wordt aan de teksten, de drie stemmen en
aan de drie verschillende beeldritmes die elk op welbepaald
tijdstippen samenvallen en die pas dan een essentiële
hedendaagse thematiek in dit werk blootleggen, namelijk
dat de betekenissen van de woorden nog steeds niet zijn
vastgelegd.
Met dit alles gaat het in Occupied om het ultieme van
een neutrale lege plek, een grootstedelijke niet-plek die
ingenomen is door een significante massieve leegte waarbij
de gebouwen als getuigenissen van een moderniteit een
reflectief kader vormen voor een ruimte die ooit formeel
een deel van de stad in bezit heeft genomen maar hier
omgevormd is tot een denkpatroon die elke gebruiker
achterlaat met een inkeer naar de eigen bewustwording.
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FILIP ROLAND / FÉLICIEN ROPS
TXT_CK_NL_2000
GEPUBLICEERD IN LES NOUVELLES DU PATRIMOINE, NAMUR,
2000, PP. 30-31
INGEKORTE VERSIE
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Op hedendaags architecturaal gebied heerst er reeds
een geruime tijd een mysterieus stilzwijgen over de
provinciestad Namen. De aanwezigheid van historische
gebouwen zoals o.a. de citadel, de Jezuïetenkerk SaintLoup en de kathedraal Saint-Aubin, het stadhuis van
Hendrik Beyaert, het werk van Georges Hobé, van Roger
Bastin en van Jacques Dupuis getuigen van een gebouwde
stevigheid die er vandaag nog nauwelijks kan geëvenaard
worden. En nochtans, een stad is en wordt maar stad als
ze voortbouwt op en met haar identiteit, als ze bewust is
van haar eigen culturele achtergrond en zo haar reden van
bestaan vindt.
Niets van dit alles lijkt echter in Namen waar te zijn.
Het is alsof men er is opgehouden na te denken, alsof
men opgehouden is met elke vorm inzake moderniteit
en vooruitgang. De stad zit geprangd in haar pseudo
vormentaal en grootheidswaanzin die een derivaat is
van een stilistisch kopiëren van negentiende-eeuwse
modellen. En als er één ding is dat Namen niet nodig heeft
dan is het juist deze aanwezigheid van een burgerlijke
architectuur die zich enkel bezig houdt met vertonen van
machtsstructuren als zand in de ogen van een bevolking
die zich tracht overeind te houden met allerlei vormen van
volksvermaak. ‘Brood en spelen’ als fatale aanzet voor een
eenentwintigste eeuw. Vers le passé als motto.
En, zoals het past in de Belgische goegemeente zou een
architectuurwedstrijd enig soelaas kunnen brengen om
zich even te profileren naar de buitenwereld toe. Maar de
wedstrijdgeschiedenis voor de gebouwen van het Waals
Parlement laat ook hier een spoor van mysterie achter. En,
l’histoire se répète, de wedstrijd voor de herinrichting van
het Musée Félicien Rops lijkt eenzelfde lot beschoren.
Vanuit een wedstrijd met een winnend ontwerp van Filip
Roland maar daartegenover vanuit het verderdurend spel
van ‘architecturaal’(?) en ander gesjoemel verblijft dit
museum achter in een tweeledigheid tussen intentionele
bedoeling enerzijds en onkunde anderzijds.
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Het ontwerp van Filip Roland integreert zich zoals elke
architectuur in een geschiedenis van stad en context. Het
concept heeft daarenboven te maken met zowel het werk
van Félicien Rops, met het maison de maître waarin de
werken moeten worden tentoongesteld, als met de stad
en haar denken. Maar er is zelfs meer aan de hand. Wat
Roland hier doet is niet zomaar een plan voorstellen, niet
zomaar een interieur of een invulling. Roland stelt een
inhoud voor. Hij opteert en neemt een duidelijke stelling
in. Hiervoor kruipt hij in de huid van Rops die voor dit
ontwerp de enige en echte ‘opdrachtgever’ is. En zoals
Rops zich heeft verzet tegen het burgerlijke van zijn tijd, zo
geeft Roland hier op zijn manier, via zijn architectuurtaal,
in zijn ontwerp een reflectie van deze weerstand weer.
Op verschillende niveaus is er een duidelijke drieleding
herkenbaar in het project. Op conceptueel niveau is er
de stevigheid van het gebouw – het kader –, de houvast
van de functionele middenkern – het frame –, en het
ommantelen van de wanden – het canvas –. dat zowel
als een neutralisator van het tentoonstellingsgebeuren
fungeert als een lichtdemper. Planmatig is er het
gelijkvloers met de noodzakelijke inpassingen zoals
inkombalie, bibliotheek en audiovisuele-ruimte, de eerste
verdieping met de nadruk op de tentoonstellingswanden
aan de dwarse muren en de tweede verdieping met het
belang van de parallelle wanden. Maar nog belangrijker
zijn er de drievoudige inhoudelijke verwijzingen die
in dit ontwerp naar voor komen: het overeind blijven
van de architectuur, de reactie tegen elke vastgeroest
functionalisme en elke idée-fixe-benadering inzake a
priori-esthetiek en als laatste de overlevingskansen voor
zowel gebouw als voor het werk van Rops via allerlei
mogelijke aanpassingen voor tijdelijke tentoonstellingen
zonder het basisconcept te verbreken. Filip Roland creëert
aldus ‘openingen’, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk omdat
in het ontwerp verwijzingen ingelast zijn naar ‘plekken’
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die belangrijk zijn om het werk en het denken van Rops
te situeren in zijn eigen context, met name de stad zoals
met o.a. de directe aanwezigheid van de kathedraal.
Figuurlijk omdat via aanpassingen aan de bezoeker een
omgeving wordt aangeboden waarin hij de geest van het
oeuvre ook verder voor zichzelf kan ontdekken. Roland
gaat een subtiel spel aan met deze bezoeker: via vitrines
legt hij de kenmerken in het werk bloot. Via een geometrie
van verlaagde plafonds tegenover zichtbare delen met
historische moulures creëert hij interacties, adempauzes
en accenten. Hierin is dit project symptomatisch:
in tegenstelling tot de schreeuwerigheid van elke
glamourarchitectuur worden de ruimtes bij Roland
gedragen door verstilling. En het is deze verstilling,
verkalming en/of vertraging dat nodig is om tot een
gedragen architectuur te komen.
Zoals het werk van Félicien Rops meer is dan een
provinciaal geheel van gravures en schilderijen, zo bezit
het ontwerp van Filip Roland een evenwaardigheid
dat ditzelfde provincialisme totaal overstijgt [hoe
komt het trouwens dat men in het architecturale
denken het provinciale lager stelt dan het stedelijke?].
Zijn ontwerp past zich in te midden van het actueel
architectuurgebeuren. Het is thematisch en daardoor
ontglipt het aan elke formele aanwezigheid: Roland geeft
alle mogelijke ruimte aan het werk van Rops en blijft zelf
op de achtergrond. Hij is omzeggens opvallend afwezig
in het gehele proces. In zijn intentionele thematiek kan
een vergelijking met het recente werk van de Zwitserse
architecten Jacques Herzog & Pierre de Meuron die steeds
samenwerken met hedendaagse kunstenaars, enige
vergelijking bieden qua aanpak. De inlassing van een
tweede huid is één van die thema’s die een nieuwe en
supplementaire inhoud geven aan de architectuur. Los
van de functionele invulling doelen ze op de vernieuwde
inhoud die elk gebouw kan aanmeten: architectuur als
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thema. Het is deze huid dat ook het nieuwe beeld geeft
aan het gebouw. De gevels van de universiteitsbibliotheek
te Eberswalde (1997-1999) voorzien van door Thomas Ruff
met fotografie gescreende beton- en glaswanden of de
uitwerking van het Ricola-marketing gebouw te Laufen
(1997-1999) waaraan de kunstenaars Rosemarie Trockel
en Adrian Schiess hebben meegewerkt, verduidelijken
deze stellingname. Dit laatste voorbeeld is des te
frappanter omdat Schiess en Trockel samen een tweede
huid van gekleurde stoffen hebben geconcipieerd die de
ruimtelijke dimensie van het gebouw bepalen: verdichten
via transparantie.
Maar anders dan bij Herzog & de Meuron hoeft Filip
Roland zich geen medewerking van een hedendaags
kunstenaar te bevragen: het bestuderen van het werk van
Félicien Rops geeft hem die juiste omkering en inzicht om
een eigenheid te geven als basis voor het gehele concept.
Een referentie op internationaal vlak - het werk van
Félicien Rops kunnen we toch niet meer provincialistisch
noemen - is het Liner-museum (1996-1998) te Appenzell
(het Zwitsers dorpje telt amper 9.000 inwoners), dat
specifiek is ontworpen voor het oeuvre van de schilders
Carl Gustav Liner (1871-1946) en Carl Walter Liner (19141997) naar een ontwerp van Annette Gigon & Mike Guyer
en dat nu al van internationaal belang is geworden.
De architectuur heeft er mede voor gezorgd dat er een
opgewaardeerde belangstelling is ontstaan voor het werk
van Liner.
Maar ook in eigen land is er een gelijkaardig voorbeeld
aan te halen: het Raveel-museum (1991-1998) te
Machelen-aan-de-Leie naar een ontwerp van Stéphane
Beel. De collectie van de schilder Roger Raveel (°1921) is
er ondergebracht in een nieuw gebouw dat zich inpast
in de dorpskern en zich autonoom plaatst naast een
oude woning waar tevens een deel van het oeuvre is in
tentoongesteld.
Maar één ding staat buiten kijf: in elk van de gegeven
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voorbeelden handelt het om goede en intelligente
bouwheren, die zich weten te profileren doorheen hun
gebouwen. Het is een alomgekend feit: er kan geen goede
architectuur zijn zonder goede bouwheren, dit is zichtbaar
doorheen de gehele geschiedenis. Namen negeert deze
houding volledig. Het is alsof zelfs elk discours geweigerd
wordt. Daarenboven, de kostprijs voor de huidige
nieuwbouw samen met deze voor de nieuwe invulling in
het bestaande huis zouden zelfs aanleiding kunnen zijn
voor een nieuw gebouw, voor een nieuwe architectuur,
voor een nieuw collectief beeld in de stad. Maar Namen
blijft verstrengeld achter via een (dorps)politiek waarin
ze haar eigen gebouwde waardevolle geschiedenis (we
hoeven zelfs niet van architectuur te spreken) als totaal
waardeloze bouwsels laat verworden tot één grote
leidingenschacht.
Het jammerlijke is: het had totaal anders kunnen zijn
indien de intelligente oplossing met de ruimtelijkheid
van de tuin van de bestaande woning benut werd. Anders
indien er niet meer werd verder gewerkt aan het volkse
postmodernisme waarvan de uitbreiding in 1997 al een
slecht resultaat toont. Anders indien Namen, de stad, de
provincie, zich een attitude had toegeëigend die gebaseerd
is op een idee van ‘hoe omgaan met de stad, met haar
cultuur, met haar identiteit’. Anders ook indien de Waalse
Gemeenschap, die aan de basis toch de uiteindelijke
bouwheer is, een eigen Bouwmeester die haar aldus als
een goed bouwheer zou kunnen aandienen en die de
beslissingen van een vakkundige jury weet te waarderen
en te volgen. De huidige geschiedenis en situatie van
het gebouw is verworden tot een onaanvaardbaar feit.
Namen, de stad, de provincie en de gemeenschap, tonen
hier duidelijk de verloochening van hun eigen geweten en
geheugen. De manier waarop ze omgaan én met het werk
van Félicien Rops én met het ontwerp van Filip Roland is
hiervan één grote getuigenis van totale mislukking.

143

Er dient nu dringend gestart met het tweeledig
gevecht: één voor een waardige plaats voor het tonen
van het werk van Félicien Rops en één voor een waardige
houding tegenover het ontwerp van Filip Roland. Zoniet
is dit het zoveelste beeld van het zoveelste Belgisch
surrealisme dat enkel nog in negatieve zin blijft doorleven
en daar heeft niemand iets aan.
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DE MEUBELKUNST VAN PIETER DE BRUYNE
TXT_CK_NL_2000
FORM FROM FLANDERS, LUDION, GENT, 2000, PP. 42-47
ENGELSE VERSIE

DE MEUBELKUNST VAN PIETER DE BRUYNE
(1931-1987)
“Mijn eigen werk is tot hiertoe altijd geweest
“een trachten te komen tot de essentie”. Dat
bepalen van die essentie, het omschrijven
daarvan, is vanzelfsprekend niet gemakkelijk
maar het is een zo juiste mogelijke formulering
vinden van het probleem, het probleem te
stellen “Wat is onze tijd?”, “Datgene wat ik
maak, hoe past dat het beste in onze tijd?”,
en bovendien “Hoe maak ik iets dat houdbaar
is, niet alleen technisch of constructief of
materieel, maar dat dus ook geestelijk een
waarde inhoudt en deze waarde kan bewaren,
niet alleen een object is dat het heden
vertegenwoordigt maar dat terzelfdertijd ook
een aanpassing is voor datgene wat het kan
worden?”.
Pieter De Bruyne , 1985
Borgo Sansepolcro, Palazzo Comunale. “Santa Maria
della Misericordia”, 1445-1462. Het is het eerste
werk dat besteld wordt aan Piero della Francesca,
schilder,
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mathematicus,

meetkundige,
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uitvinder

van monumentale vormen. Deze polyptiek vertoont

actueel is. Van het economisch en sociaal uitgewerkt

nog de egale achtergrond in goud (niet-kleur) en

meubel tot de meest individuele hommages, van

baseert zich op de middeleeuwse verworvenheden.

het prijsgeven van de constructie tot het bewaren

De madonna, groter dan de andere figuren - een

van geheime inhouden, van het natuurlijke van het

perspectivische fout - spreidt een blauwe mantel

materiaal tot het omhullende van de kleur, van het

open en toont het rode kleed. De tussenruimte

rationele van structuur en vorm tot het gevoelsmatige

tussen mantel en kleed biedt plaats aan een achttal

en poëtische van het licht, van objectieve schoonheid

figuren. Simpelheid van geste en/of eenvoud van

tot subjectieve herinnering, zo heeft De Bruyne

concept, verhaal en kompositie ? (De vraag is

elk van zijn ontwerpen met een eigen specificiteit

des te pregnanter omdat de nederlandse taal een

gekenmerkt.

verschillende betekenis toebedeelt aan “simpel” en
aan “eenvoudig”). Meteen wordt een transformatie
van deze geste omgezet naar de “Rood-blauwe
kast” uit 1975. De blauwe “mantel” dient te worden
geopend om de rode kast te ontdekken - ontdekken
staat hier nu letterlijk voor ont-dekken -.
Het voorbeeld is één van die sleutels om het werk
van de interieurarchitect en meubelontwerper Pieter
De Bruyne te benaderen. Niet enkel vanuit een
esthetisch en formeel standpunt maar vanuit een
denkpatroon dat elk meubel, elke architecturale
ruimte, zich doorheen de gehele geschiedenis heeft
vertoond via een hoeveelheid aan gelaagdheden. En
het is doorheen dit onderzoek naar die gelaagdheden
dat de rijkdom in het oeuvre van De Bruyne blijvend
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Het onderzoek naar de “constante waarden” in
de cultuurgeschiedenis resulteert in zijn oeuvre
telkens doorheen andere “beelden”. Het werk uit
de jaren ‘50 wordt voornamelijk getypeerd door
de overtuiging dat meubels, naast het hebben van
een esthetische waarde, tevens koopbaar moeten
zijn aan een lage prijs en dus door iedereen moeten
kunnen aangekocht worden. Op intelligente wijze
gaat Pieter De Bruyne vanuit het industrieel
proces gestelde condities en gegevens andere
structuren ontwikkelen. Standaardafmetingen,
plaatverdelingen, maatverhoudingen, e.d. dienen
als een nieuwe onderlegger voor modulaire
meubelen die desondanks toch een hoge
graad van vakmanschap in zich houden qua
houtverbindingen en/of sluitstukken in gegoten
aluminium. De toenmalige meubelindustrie vanuit
de sociale vraag naar een zo groot mogelijke
kwantiteit en de intentie van de ontwerper naar een
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zo groot mogelijke kwaliteit van het af te leveren
product komen al vlug in conflict. Daardoor blijft
het meestal tot enkele uitgevoerde prototypes en
bij een verdere productie ontdekt De Bruyne al
gauw dat hij geen voldoende waarborg kan krijgen.
Getuigen hiervan zijn de vele wijzigingen die zijn
ontwerpen ondergaan buiten zijn medeweten om
en waar hij zich deels hevig tegen verzet. Een
uitzondering hierop echter is de productie van
enkele eetkamergehelen in palissander te Cantu
(Italië) in de periode 1961-1963.
Deze desillusie van een onvoldoende armslag bij
Belgische fabricanten maakt dat De Bruyne zijn
denkwijze omtrent het maken van een meubel
herziet en doet hem terugkeren naar het atelier
van zijn vader die hem de mogelijkheid biedt van
ambachtelijke constructies: het is de periode van
het meubel met zijn materialiteit en de aanwezige
technische constructie. Via deze onderzoekingen
in deze werkwijze is er in zijn oeuvre een kentering
te bespeuren en De Bruyne evolueert op het einde
van de jaren ‘60, mede door zijn lesopdrachten in
de architectuurafdeling aan het Sint-Lucas-instituut
te Brussel en doorheen een overvloed aan reizen
(voornamelijk Italië maar ook India, Lapland, Mexico,
Turkije, Japan, Tsjechoslowakije, ...), naar het nonconformistisch meubel als een gespecifieerd en zelfs
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geëmotioneerd object. Het is deze bewustwording
die hem de beleving van de ruimte en de plaats van
het meubel in deze ruimte doet ontdekken. Bovenop
de functionaliteit gaat hij aan het meubel een reeks
meerwaarden toevoegen zoals o.a. psychologie en
symboliek. Al deze elementen geven vanaf deze
periode andere betekenissen aan het begrip “functie”.
En omdat een ontwerper nooit weet waar zijn
meubelen achteraf terecht komen, gaat De Bruyne
dit anticiperen door deze ruimte in het meubel zelf
creëren, wat aanleiding is tot de ontwikkeling van het
begrip “mantel”. Dit komt het sterkst tot uiting in de
“Rood-blauwe kast” uit 1975.
De tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij te Gent
(1976) roept de dialoog op tussen oud en nieuw, tussen
geschiedenis en hedendaagse functies, de relatie
tussen meubel en architectuur: de “Chantilly-kast”
(1975) als een replica van de buffetkast uit het kasteel
te Chantilly, tevens door Christian Norberg-Schulz
genaamd als het eerste post-moderne meubel, en
het kastje “Huldeblijk aan Toetankamon”, gebaseerd
op de geometrieën en canons van het Oude-Egypte
... Terwijl de dood van Gio Ponti, in wiens studio te
Milaan De Bruyne in de periode 1955-57 medewerker
was aan o.a. de gekende Pirelli-toren, hem sterk
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aangrijpt, zoekt hij in 1979 tevens aansluiting met

dit Oude Egypte: “zon”, “water”, “dag en nacht” ... In

de Italiaanse groep Alchymia o.l.v. Alessandro

het museum Oud-Hospitaal te Aalst (1985) komen

Mendini. De overzichtsexpositie in het Museum voor

zowel architectuur als het meubel zelf als een ode

Sierkunst te Gent (1980) centraliseert de kunst van

aan bod: de tafel met de “Villa Rotonda met volle

en de erkentelijkheid aan het ambacht en aan deze

maan”, de meubelen “Illusie”, “Rêve provençal” en

leermeester: de meubelen “Vlaamse kolomkast”

“Piazza” die een schaalmodel lijkt van de tuin van

(Hommage aan mijn vader) en “Hommage aan Gio

Goethe met het tuinpaviljoen en de “steen van het

Ponti” tonen De Bruyne’s ontwikkelde eigenschappen

geheugen”... Het werk na 1983 wordt getypeerd door

over kennen en weten, over herkennen en hervinden

een dubbele polariteit: een verder exterioriseren van

... De tentoonstelling bij de Stichting Veranneman

de ingesloten ruimte van het meubel en het opnemen

(1981) wordt gekenmerkt door het zoeken naar

van de omgevende ruimte door splitsing, reflectie,

nieuwe materialen, naar andere ruimten, andere

ontdubbeling, doorbreking ... Enkele zaken blijven

illusies. De meubelruimtes openbaren zich naar het

constante waarden doorheen deze evolutie zoals o.a.

exterieur, de schaal overtreft het dagelijkse. In 1982

de eeuwigdurende aanwezigheid van het “secrete” :

toont De Bruyne voor een eerste maal zijn studie

niet alleen hoe elk meubel technisch in elkaar wordt

over de Oud-Egyptische meubelkunst aan een groter

geconstrueerd, maar ook de verscholen bergingen,

publiek. Met een niet aflatende obsessionele kracht,

en meest van al de zwijgzame ervaring, misschien

en dit sinds de jaren ‘70 tot en met zijn overlijden,

soms zelfs anecdotes die zich dan verheffen tot een

onderzoekt hij via opmetingen in allerlei musea

conceptueel uitgangspunt. Het alledaagse naast het

en in een reeks van meer dan 250 tekeningen, de

universele en absolute.

onderliggende verhoudingsschema’s, maatstelsels

De creativiteit van Pieter De Bruyne reikt verder

en modulesystemen die eigen zijn aan de misschien

dan de gekende meubelconcepten. Naast interieurs

wel grootste beschaving aller tijden. De korte

en winkelinrichtingen die, omwille van hun eigen

tentoonstelling in het Museum voor Sierkunst te Gent

bestaansreden, bijna eerder als efemeer dienen te

(1983) synthetiseert de methodiek en de thema’s uit
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worden beschouwd, is hij tevens actief op het terrein
van de architectuur. Hoewel zijn architectuurconcepten
bij

een

eerder

oppervlakkige
als

eenvoudig

planmatige
geometrische

benadering
schemas

kunnen worden geïnterpreteerd, doet een ruimtelijk
inzicht hen onmiddellijk overstijgen naar een reeks
van complexe en rijke interrelaties tussen de
basisvolumes zoals kubus, cilinder en pyramide. Ze
verhalen over een architectuurgrammatica van vorm
en tegenvorm, volume in volume, negatieve ruimten,
superpositie en onderlinge confrontaties. De Bruyne
creëert hier een eigen typologie: een architectuur
die zich niet laat associëren met enig bestaande
trend. Zijn authentiek denken overstijgt de termen
“kopiëren” en “imiteren”. Veleer wordt het geheel
bepaald vanuit een her-interpreteren en abstraheren
van de bestaande en vroeger cultuuruitingen: hervinden van wat reeds bestaat.
Het belang van zijn eigen woning (1972) is van
tweeërlei aard. Vooreerst is hij bij het ontwerpen
zich gaan bezinnen over het “wonen”, wat hem
terugvoerde tot de 18°-eeuwse opvatting van het
“huis”. Een tweede belangrijk punt is dat er via deze
woning veel over de achtergrond in zijn oeuvre te
weten kan worden gekomen. Naar buiten toe geeft het
gebouw omzeggens niets prijs van de wereld achter
de gevel, enkel de voordeur154met de ronde spiegel
(op hoofdhoogte) en het blauwe glas in de ramen
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HAUS/HOUSE
TXT_CK_EN_2001
STUDENT READER DIPLOMA UNIT 15,
ARCHITECTURAL ASSOCIATION, LONDON, 2001
I.C.W. HELEN FURJAN
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As the modern city continues to be characterized as a
site of expansions, tactical and strategic interventions,
confrontations between constructed space [architectonic
and urbanistic] and special effects, flows, networks,
transfers, transits [the immaterial images, messages,
and vectors of communications and transportations], it
is increasingly difficult to imagine how we still manage
to carve out a space of habitation within this. As we
are theorizing our cities as spaces of atomization or
estrangement, it is increasingly difficult to imagine
how we are to ‘dwell’ in them. Our studio addresses the
question of how we are to bring the concept of home
into confrontation with the city (and not just as a refuge
outside of it), and how to bring a practice and a history of
architectonic urbanism into confrontation with the flows
and networks of the modern city.
The studio intends to generate an architectonic/
urbanistic concept for housing in an urban regeneration
zones, that has been established specifically by the
city as a node in the local, national, and international
transportation networks. Each project aims to develop
research and design methods that will allow to generate a
proposal through examination of the existing conditions
(site conditions; local economic, political, and social
conditions; cultural or ideological issues; a history or
‘tradition’ of building, construction methods, techniques,
etc.), and the contemporary context (development of new
materials, techniques, or program typologies, theoretical
or conceptual interventions, evolution of alternative urban
fabrics). The aim is to generate a process of architectural
thought that examines, and forms a proposal for, housing
and the urban. The individual architectural strategy is to
be stimulated through analytical and critical reflection.
Haus/house uses the German Haus as a means to
formally, theoretically, and culturally explore a wide range
of (urban) building types encompassed under the term
(warehouse, art house, schoolhouse, house, housing,
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production house, etc.) so that the idea of ‘house’ can
be questioned beyond the notion of ‘home’, challenging
preconceptions. The exercise involves analysis of one
example from a list of middle-European ‘houses’ of the
20th century (formal and structural principles, design
concepts, urbanistic proposals, historical or theoretical
themes). Housing involves the densification of an urban
‘Haus’ that forms an inter-connection between the
different flows and speeds of transportation networks and
hubs and the deceleration/stasis of ‘house’, and negotiates
confrontations between residential, commercial,
industrial fabrics (including a recent history of temporary
immigrant housing, and of the transformation of
19th-century industries into powerful multi-national
pharmaceutics companies). Each project questions what it
is to dwell in an urban context (housing as city, rather than
in the city); and critically interrogates how one is to build
in an existing urban fabric dense with history, culture,
representation, and politics. Studies will require analysis
and strategic theses for contextualization, the question of
urban dwelling, the confrontation between localization
and globalization (including shifting cultural identities
based on migration patterns), tectonic and structural
potentials, models of urban fabrics and dynamic urban
strategies, and the question of political and cultural space.
URBAN DWELLING

Theoretical analysis of city, fabric, and dwelling around
the following questions:
Is it possible to ‘dwell’ in the city?
What is ‘home’ or ‘house’ in this context?
Does ‘dwelling’ in the city require, or confine it to
home (the house/apartment)?
What forms do urban housing historically take, and
what forms are possible?
What does ‘family’, ‘community’, ‘neighborhood’,
mean today; what do they mean in an urban context?
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What are the implications or possibilities of the
confrontation between ‘home’ and ‘city’? Where are
the points of tension? How can ‘home’ open onto
‘city’? How does an urban home interconnect with
transport/communications networks - is it one in
a linkage of ‘stations’? How does the deceleration/
stasis of ‘the private’ connect to/interact with the
acceleration/flows of ‘the public’?
How are ‘house’, ‘home’, ‘family’, ‘the private’ bound
up with the ideologies and cultures of society?
HAUS/HOUSE

Theoretical analysis of habitation, house, and home
around the following questions:
How does the use of haus to define a wide typology of
buildings (gallery, school, factory, warehouse, apartment
building, office building, etc.) in Germanic languages
affect the idea of house as ‘home’, or as private space? In
what ways does the existence of such a typology, by
implying that ‘house’ is not just about living or containing,
but about working (and no longer a simple separation
of leisure and work), affect the definition of house in the
domestic context? What can each of these uses (as other
types of ‘house’) offer to the traditional house?
How is ‘housing’ as container and as casing (in the
engineering usage) figured in each? How does the skin
(the casing/’housing’) become the mediation between
an interior realm removed from the city (is it?), and the
exterior realm of the city? Is it the site of the tension
between them? Is it the site of a marking or representation
(a statement about) the nature of what is ‘housed’ within?
Is it the site of a connection between interior/exterior,
private/public, ‘house’/city? Is it the site where the city
becomes ‘dwelling’, ‘home’, ‘private space’? Are there
degrees of privacy/publicity that are worked through
here that might inflect on the construction of the idea of
‘house’?
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Questions we consider:
In what ways can a building survive and maybe take into
account more than just the current uses? The building
is at the same time a key turning point in the field of
urbanism: urban block vs. modern solitary building
(haus)? The building should contain spaces that can
recuperate the builder’s costs (obvious and odd, but
in a certain way important): how can new thoughts be
integrated into the persistence of knowledge of ‘good’,
‘acceptable’ and ‘understandable’?
What is the main group we are building for? Who has the
money to buy or rent? What amount or % of people living
in the area has combined working/living spaces?
What does the 1% rule of including contemporary
art in building mean? What does the existence of the
tunnels underneath the ground level mean? What is the
connection between 30 km/hour at the boulevard level
(speed of car), 3 km/hour (walking and shopping), 0 km/
hour (sitting and enjoying, knowing the idea of ‘place’),
and the trains at 130 km/hour? What does ‘dwelling’ inbetween these speed-levels means? What does it mean that
Basel was the first city to eliminate cars from its centre?
What does sustainability means? Why can we still live in
buildings which are 500 years old, although we are living
more ‘nomadically’? What does interior mean in urban
context today? What does context mean now? Are there
some inventions possible in construction? Why can’t we
escape the idea of the column and beam, the wall and the
ceiling? Are there any other possible urban types than
the urban block with an inner courtyard, the block as an
urban house, or the modernistic solitary house?
Should we invent rather than re-discover? Is there
something still to invent or is everything already invented?
Where does the double façade come from?
What does ‘central-European’ mean? Is there an ideology
connected to ‘central-European’? Are we developing the
(idea of the) city? What can we take from Basel to rethink
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and rediscover? Is what we know about contemporary
buildings useful to giving us our own images?
How should we ‘stand’ on this site? What does archaeology tell us? What does history? What does geography?
What does economics?
What is a concept? Is it more than just a rough thought
idea? Upon what criteria is a concept built? How do I
describe a concept? Does concept deal with ‘building’?
What does persists longer: surface or substance: when,
where, why? Which has meaning?
What is necessity? Is architecture art? Is there art in
building? When does building become architecture?
When is architecture fun (for ourselves and for the
others)?
Have architects done other things than ‘housing’
(BeHausen)? Should we first attempt to re-find things?
How can we say things? How do we give more back
than requested? What is our statement in the world of
building? What do we want to say? What has character?
What does identity mean?
SUBSTANCE / SURFACE

The first refers to buildings where the structure or
section is the primary design element (Vitruvius’ idea of
substance).
The second refers to buildings where a surface treatment,
often representational, dominates the design (Vitruvius’
shadow). These buildings are dressed or wrapped by a
material that becomes a separate skin to the structure,
or that dominates over the concept of structure in the
design. Some of these examples are direct applications of
Semper’s textile ‘masking’ of the ‘wall’.
The third category lies between the other two and involves
buildings where the façade has a substantial surface.
Here, the structure and the surface are equally integral to
the building concept.
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DELME 1995

DELME 1995
TXT_CK_NL_2001
MARTHE WERY, PENSER EN PEINTURE, LUDION, GENT, 2001, PP. 74-75
FRANSE VERSIE
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Maart 1995 : een telefoon van Marthe Wéry met
uitnodiging voor een gezamenlijk project in de
Synagoge van Delme.
Ik sta perplex. Het werk van Marthe Wéry had sinds
geruime tijd enige belangstelling gewekt om reden
van de meerduidigheid doorheen de eenduidige
vormexpressie. De drang om meer te weten te
komen was een eerste aanleiding naar een positief
antwoord. Ooit had ik voor mezelf een voorstel gedaan
om de vloer van het Museum Dhont-Dhaenens te
Deurle opnieuw te herleggen in een gegoten egale
donkere vloer (wat de oorspronkelijke idee was van
de architect) om zo een nieuwe sokkel te maken voor
het werk. De vloer als sokkel, de bezoekers op de
sokkel, de bezoekers samen met het werk op een
sokkel. De verdwijning van de sokkel. Het werk van
Marthe Wéry was hiervoor aanleiding geweest..
Tijdens de rit naar Delme heeft Marthe het over
zovele dingen die de rijkdom van schilderkunst in
zich houdt, over de kleuren, over de juistheid van
kleuren, zelfs over de grijze kleur van de wagen.
Een overdonderende stortvloed van bedenkingen
verklaart een voortdurend bezig zijn met de materie
van de kunstenaar : het schilderen. We rijden
langsheen de veelkleurige landschappen, de grote
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rurale oppervlaktes in noord-oost Frankrijk die wij
niet meer kennen in Vlaanderen. Marthe vertelt over
de gele vlakken tijdens de lente, we rijden doorheen
een grijze lucht.
De synagoge van Delme (we bezochten ook het kleine
joodse kerkhof met de desolate verticale stenen,
schuin doorheen de tijd) is een gereconstrueerd
gebouw van 1948, heropgericht na de brand die de
vroegere synagoge volledig verwoestte. Het is een
eenvoudig gebouw, duidelijk van structuur en bezit
niet die potentie van een historisch gebouw. Het is
een residu-gebouw en daardoor juist geschikt om er
kunst in onder te brengen. Marthe en ik wandelen
door de ruimte, ze vertelt over de installatie van
o.a. Daniel Buren die de gehele vloer met witte
kiezelsteentjes had belegd, de witte kleur die de
reflectie van het licht teweeg brengt en de ruimte vult.
Marthe spreekt over de moeilijkheid die ze heeft om
na een dergelijke ingreep ook de ruimte te kunnen
‘nemen’. We wandelen verder, bestuderen de ritmiek,
de lichtinvallen, de hoogte, de vide, de leegte. De
driekwart rondgang op de verdieping boeit ons. We
kijken in de ruimte.
Plots stelt Marthe me voor voldongen feiten : “Wat
wil jij hier doen ?”. Ik word teruggegooid naar het feit
van mijn vakgebied : gebouwen en/of architectuur.
Ik denk aan Alberti, de renaissance-architect die
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het zowel over schilderkunst (De re pittura) als over
architectuur heeft gehad (De re aedificatoria). De
synagoge bezit een renaissance-grondplan in de
vorm van een grieks kruis. Zou het goed zijn om een
tekst van Alberti op de omliggende lijst te plaatsen
? Marthe kijkt verwonderd: “Waarom dit voorstel?”.
De structuur en de ruimte als volume is één van die
belangrijke dingen in het bouwen. Het lezen van
de tekst maakt dat de toeschouwer een rondgang
maakt, dat hij/zij de ruimte moet “inzien”, dat hij/zij de
ruimte “leest”. Marthe zwijgt.
Alweer wil ik geen kunstenaar zijn maar met
gebouwen bezig zijn, synthese maken via het
geanalyseerde. Zien als een eerste gebeurtenis van
het denken. Alweer wil ik gewoon niets meer doen,
alsof mijn taak nu reeds volbracht is. Ik heb de ruimte
laten zien, aan anderen om ze in te nemen.
Marthe wil dat ik meewerk aan het geheel, maar
nu start de grote moeilijkheid: zoals Buren het haar
moeilijk maakt, maakt Marthe het nu mij moeilijk. Ik
trek me terug, wil echt niets meer doen.
Marthe werkt aan haar installatie. Ik bezoek haar
atelier en ze spreekt over de nieuwe techniek om
monochrome panelen te beschilderen: het laten
vloeien van de verf over de panelen. Ik verhaal over
het verschil tussen architectuur en kunst : wie kan met
welke fouten werken? waar worden er geen fouten
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geduld? Marthe wil dat de panelen werken, dat de
voegen tussen de panelen zich anders gedragen op
het einde van de tentoonstelling dan bij het begin. Dit
kan niet in architectuur, dit kan wel in kunst.
Meer en meer doordringt me de idee om het niets-doen
te doorbreken. Ik laat een postkaartje drukken met
daarop de analyse van het gebouw: een overlappen
van plattegrond en doorsnede, voor mij een manier
om de ruimtelijkheid via een tweedimensionaliteit
weer te geven. Doorheen de geschiedenis verliezen
we trouwens steeds meer en meer, zeker wanneer
het over ruimtelijkheid gaat, alsof we nu nog enkel
met de schoonheid van de objecten bezig zouden
zijn. Het kaartje wil ik leggen aan de ingang bij de
tentoonstelling. Iedereen kan er eentje meenemen :
“une carte de visite”. Het gebouw als gastheer, de
gastheer die het kunstwerk toont. Architectuur ten
dienste van de kunst. Zo hoort het en niet andersom.
Alweer zet ik mezelf op een eindpunt terwijl Marthe
me belt om toch iets te doen. Het wordt moeilijk, alles
is gedaan, gezegd, gedacht en Marthe maakt haar
werk dus mijn rol is klaar, af. Maar de ruimte van de
synagoge blijft me bij, het licht, de geometrie (heeft
het iets met de David-ster te maken?). Rondgang,
gebouw, structuur, alles is er terwijl het lezen van
dit alles er niet onmiddellijk zichtbaar is voor de
toeschouwer die ik hetzelfde wil geven als aan
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On September 11th 2001, Lowis Guyer, the five year old
sun of the Swiss architect Mike Guyer, when looking at the
W.T.C.-crash, simply reacted: ‘Of course airplanes do crash
into these buildings, they are built too high.’
On October 11th 2001, at the end of the lecture at
the AA in London, a student asked Rem Koolhaas if the
W.T.C.-crash would give any changes into the evolution of
architecture. Koolhaas answered ‘Only in Manhattan.’
On October 16th 2001, the City of London approved
Renzo Piano’s project of a 315-meter high skyscraper with
a groundplan figure of a pentagon.
Rem Koolhaas’ project for Bangkok is about 1 km high.
Hans Kollhoff’s Daimler tower building on Potzdamer
Platz in Berlin was heightened during construction with
three supplementary floors upon the 23 projected to fit
with the Helmut Jahn’s building for Sony.
On October 16th 2001, eleven insurance companies in
London raised their fee for skyscrapers with 80%.
In 1965 Victor Horta’s ‘Maison du Peuple’ (1895) was
demolished and replaced by a 30-storey building.
In 1999 the former mayor of the city of Brussels,
François-Xavier de Donnéa, decided to shorten all tower
buildings of Brussels with 10 floors.
Nearly all of recent tower buildings in Brussels are
projects by only 2 architects.
Brussels Tour du Midi building measures 150 meter.
There are other twin towers, i.e. by Mies van der Rohe in
Chicago, and also in Barcelona and Kuala Lumpur. There
is a group of three towers in New York, called Society Hill
by I.M. Pei.
San Gimignano once consisted in 75 towers, only 14
remain.
The tower of Pisa was constructively corrected while
building.
The first multi-storey living/working building – Buffalo
Guaranty Building by Louis Sullivan – was built in 1895.
What is the highest situated living space on earth?
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NORDENSKIÔLD ANS THE ICE CAP
TXT_CK_NL_2001
GEPUBLICEERD IN NEWSPAPER N° 28, P. 5
GALERIE JAN MOT, BRUSSEL, 2001
FRANSE VERSIE ALS COINS DE TERRE, COINS DU MONDE

In hoofdstuk VI ‘van La Poétique de l’Espace (1957)
behandelt Gaston Bachelard het thema van ‘Les Coins’ als
een bepaling van ruimte en van zijn. Waar hij het in het
eerste deel van de tekst heeft over het toevluchtsoord als
een eerste waarde van zijn, met name de immobiliteit (‘Je
suis l’espace où je suis’), gaat hij in het tweede deel verder
over ‘une demeure chimérique dans le recoin d’un bâteau’
om het daarna met referentie naar Milosz te hebben over
de dromer die zijn geluk kent door triestig te zijn, tevreden
om alleen te zijn en te wachten. ‘In die hoek, zegt
Bachelard, mediteert men over leven en dood, zoals het
de regel is bij elk passioneel hoogtepunt.’1
Het beeld van een ruimtebepaling doorheen vier
hoeken was aanleiding tot een reeks eigen projecten zoals
de installatie ‘Einräumen’ in 1993 en de omgekeerde
tafel voor Interieur 98. Waar in het eerste project
tevens een connotatie van Montefeltro’s studiolo werd
geïntroduceerd – de installatie gaf een ruimtelijk
labyrint als resultaat – was in het tweede zowel de
omkering van het object (Bruce Nauman) als de ruimte
onder een tafel of tussen de poten van een tafel (het
huis of de boot bij elk kinderspel) aanleiding voor de
tentoonstellingsvormgeving over tafels: tafelpoten als
hoeken, als afbakening. Het eerste als verstoring van
het bestaande doorheen een eenvoudige toevoeging, het
tweede als vanzelfsprekendheid en directheid van beeld.
Het werk Nordenskiôld ans the Ice Cap (2000) van Joachim
Koester geeft echter een totaal andere omschrijving weer.
De foto laat een verkommerde houten constructie zien
van een restant van vier overeind gebleven hoeken in een
verlaten Noordpoollandschap: Deense 19de-eeuwse
wetenschappers die bij het stranden op een ontdekkingstocht, hun eigen boot omgebouwd hebben tot een ‘huis’
van over-leven en dat ‘getekend’ is door de tijd.
Hoeken, coins. Het is een eenvoudig beeld dat in een
eerste lezing een ruimte bepaalt en zich vervolgens laat
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kennen als een afbakening van een ‘plek’. Het is één
van de meest primaire principes van het bouwen (we
willen hier opzettelijk niet van architectuur spreken).
Vooraleer men nu nog in Zwitserland met de constructie
van een gebouw aanvangt, bakent men het volume af
door vier hoekpalen te slaan en aan de top twee plankjes
onder 90° de hoogte van het gebouw aan te duiden.
Als een eenvoudige verstaanbare handeling die elke
medeburger bewust maakt over zijn inspraak in het
collectief patrimonium: bouwen en natuur. Ook in
stedenbouwkundige structuren blijven hoeken overeind.
Zo is bijv. Ingolstadt opgebouwd rond de kruising van
twee Romeinse heirwegen waarvan één straat echter niet
exact rechtdoor loopt maar enkele meters verschoven is.
Een duidelijk gebaar waardoor de hoeken perspectivisch
worden benadrukt en hun belang in de structuur vinden.
Doorheen de gehele architectuurgeschiedenis valt het
trouwens op dat hoeken (zowel architectonisch-formeel
als economisch- functioneel) overeind blijven als
(h)erkennings- en ankerpunten in het stedelijk weefsel.
Het zoeken van de Deense wetenschappers, het
verlangen naar het ont-dekken, de drang om te overleven,
de directheid van bescherming, alle vertellen ze
[stilzwijgend] over dat ‘bouwen’ aan een gedachtegoed,
aan perspectief, aan patrimonium, zelfs al moeten er
daarvoor belangrijke dingen opgeofferd worden. Of zoals
naar Thomas van Aquino kan worden gezegd: ‘Vernietigen
om op te bouwen ... ‘.

een (kunst)werk als een nieuw klankbord voor een
eigen zoeken, als een perspectief van voort-bouwen op
bestaande structuren. Het besef dat we niets nieuws meer
kunnen vinden, alleen nog her-vinden om dan zo terug
nieuwe dingen te maken. Zoals Joachim Koester.
Voetnoten
1
Gaston Bachelard, La Poétique de l’Espace, Quadrige/Presses Universitaires de France, 1957,
pag.131-133
2
Gaston Bachelard, ibid., pag.198

In het laatste hoofdstuk van het geciteerde boek,
met name in Dialectique du dehors et du dedans, haalt
Bachelard Rilke aan die in een brief aan Clara Rilke
schrijft: ‘Les oeuvres d’art naissent toujours de qui a affronté
le danger, de qui est allé jusqu’au bout d’une expérience,
jusqu’au point que nul humain ne peut dépasser.’2
Dit is voor mij het niet-loslatende verhaal achter
dit werk van Joachim Koester: de tweede lezing van
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Dit interview is geveinsd, in de zin dat het nooit
plaats vond. Het is een voorlopig ‘ideale weergave’
van wat een gesprek zou kunnen zijn - een verzameld
discours van vraag-en-antwoord, dialogen gevoerd
met Christian Kieckens (CK) tussen april 2000 en
januari 2001, meestal tussen twee vergaderingen
door, veelal in de auto of op de trein. Eén synchrone
puzzel omtrent ruimte, mathematica, nuchterheid,
collectiviteit, Borromini en interessante bouwheren.

MET CK
INT_PETER SWINNEN_NL_2001
ZOEKEN DENKEN BOUWEN
LUDION, GENT, 2001, PP. 11-24

INTERVIEW VAN PETER SWINNEN
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Laten we beginnen bij enkele stopwoorden. Je neemt
heel vaak de woorden ‘correct’, ‘exact’, ‘juist’ in de
mond. Een boud taalgebruik waardoor je mogelijk veel
richtingen uitsluit.
Dat is juist de bedoeling, want ik ben steeds op
zoek naar een houvast. Mijn neiging naar exactheid
komt vermoedelijk voort uit mijn fascinatie voor
Zwitserland, de architectuur en de mentaliteit.
Wanneer je puur taalkundig zou zappen - op zoek
naar stopwoorden - tussen de ons omringende
culturen wordt de teneur al gauw heel duidelijk.
In Groot-Brittannië beginnen heel veel zinnen
met ‘actually’; in Nederland zegt men vaak ‘es effe
kijken, zeg maar’; de Germaanse cultuur gebruikt
steeds het woordje ‘genau’ wat juistheid impliceert;
in Italië is ‘diciamo’ schering en inslag en in België
zegt men steevast het nietszeggende ‘ja maar
nee’. Dit lijken karikaturen maar eigenlijk zijn ze
zeer indicatief. Wanneer je nu objectief het nettoresultaat bekijkt van wat er door die verschillende
culturen geproduceerd wordt, dan kan ik mij
het best scheren achter de ‘Genauheit’ van de
Germaanse cultuur en meer in het bijzonder die
van Duitstalige Zwitserland. In tegenstelling tot de
Belgische mentaliteit hebben de Zwitsers een sterk
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ontwikkelde gemeenschapszin, een gezamenlijk
standpunt dat deels voortvloeit uit het feit dat hun
bebouwbare oppervlakte slechts vijftien procent
van het totale territorium bedraagt. Dan kan je niet
zomaar bouwen. Alles dient gewikt en gewogen. De
Zwitserse ‘objectmatige’ stedenbouw en architectuur
zijn alles behalve letterlijk contextueel te noemen
en toch past het nieuwe zich gelijkwaardig in; het
staat uiterst beredeneerd naast het bestaande. Een
afwezige aanwezigheid zou je het kunnen noemen.
Dit getuigt van een hoge graad van nuchterheid. Een
onmisbaar goed, zo lijkt mij.
Wat behelst die correctheid of nuchterheid concreet?
Het impliceert dat je nadenkt omtrent bouwen
vanuit de geografie van een plek, de materialen, de
geschiedenis, de impliciete constructiemethoden
en hun economie. Architectuur is geen autonome
bezigheid. Je moet je er duidelijk van bewust
zijn dat architectuur dan ook nooit trends zal
teweeg brengen en in die zin geen autonomie kan
verwerven. De meester-architect uit de negentiende
eeuw - misschien zelfs twintigste eeuw - is allang
verleden tijd. Architectuur is een toegepaste kunst
die zich steeds ten dienste van een behoefte, een
noodzaak staat. In dat opzicht zijn de pertinentste
opdrachten die welke geformuleerd worden vanuit
een basisbehoefte, zoals bijvoorbeeld beschutting.
Hierop antwoorden vereist een nuchtere attitude
waarin alles wat tot ‘ontnuchtering’ zou kunnen
leiden, doelbewust geweerd wordt. Ik beschouw die
nuchterheid als een horizontale laag zonder pieken
waar pas achteraf accenten in worden aangebracht.
De accenten mogen hoegenaamd geen
a- priori zijn.
Is beeldende kunst in staat om binnen die nuchterheid
de juiste accenten te leggen?
Zeker, en meer nog: de beeldende kunst introduceert
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accenten die steeds anders zijn dan die je zelf zou
kunnen voorstellen. Al tijdens de samenwerking
met Paul Robbrecht, nu vijftien jaar terug, werden
kunstenaars actief ingeschakeld binnen het
ontwerpproces. Voor de woning Mys te Oudenaarde
werkten we ondermeer samen met Jan Vercruysse,
Lili Dujourie en Juan Munoz. In mijn eigen werk
betekent de aanwezigheid van kunst vooreerst een
ter discussie stellen van commercie, ruimte en
cultuur. Kunstenaars als Peter Downsbourough,
Marte Wéry en David Claerbout slagen daar
wonderwel in. De verhouding kunst-architectuur
in mijn werk is anders dan bij Paul Robbrecht of
Charles Vandenhove bij wie de kunst visueel veel
duidelijker aanwezig is. Bij mij verdwijnt ofwel mijn
rol - en ik fungeer dan als een soort onderlegger voor
de kunstenaar - ofwel het werk van de kunstenaar.
Dit laatste is het geval voor het werk dat David
Claerbout realiseerde in de Rambla-extensie voor
de Xpo Hallen van Kortrijk. Zijn geluidsinstallatie
zit letterlijk verborgen in de bakstenen kolommen
die daardoor een soort fluisterende kariatiden
zijn geworden. Ik weet niet of je als architect een
even grote diepgang kan bereiken als die van een
beeldend kunstenaar. Ik weet het echt niet. In ieder
geval behelst het een ander engagement. De relatie
kunst-architectuur  blijft een thema van verwarring.
Het is een gespleten verliefdheid: de twee disciplines
flirten met mekaar maar staan overduidelijk naast
elkaar. Ze gebruiken mekaar.
Er is dus altijd een hiërarchie tussen beide.
Ik zou het een constant wisselende hiërarchie
noemen. En een enkele keer is de synthese zo
dichtbij. Het werk van Per Kirkeby of Dan Graham,
bijvoorbeeld, verenigt in verregaande mate de twee.
Daarbij zie je ook dat pure functionaliteit verdwijnt.
Je gebruikt de ruimte, je staat erin, kijkt ernaar, ziet
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alles, maar de ruimte is functieloos en genereert
aldus een optimaal gebruik. Het is bijna vreemd
dat elke functie het gebruik lijkt uit te sluiten.
Ik hou dan ook zeer van het begrip ‘gebruiken’.
Binnen de architectuur streef ik ernaar om de
ruimtes naar functionele indeling zo onbestendig
mogelijk te maken. Hierdoor blijft de ruimte in
de tijd gevrijwaard en worden andere scenario’s
mogelijk. Gebouwen bestaan dan uit ruimtes
met landschappelijke beelden die niets te maken
hebben met de gekende vastgeroeste functies. Ze
gaan veeleer over het ‘over-leven’ van de gebruiker.
Daaruit ontstaat een verhoogde flexibiliteit. Zo kan
de woning te Baardegem perfect functioneren als
een kantoorruimte of werd de woning te Knokke zo
ontwikkeld dat een ongedefinieerd aantal personen
het gebouw kan gebruiken. Door de gebouwen met
een berekende afstand te ontwerpen wordt de ruimte
als het ware gevrijwaard en ontstaat de flexibiliteit
die noodzakelijk is om de doorwerking van het
gebouw in de tijd te garanderen.
Eenzelfde berekende afstand kunnen we terugvinden
in je fotografisch werk. In 1998 kwam je voor het eerst
naar buiten met de prachtige serie ‘Licht Beelden
- Lantern Views’. Daarvoor fotografeerde je een reeks
barokke koepels die stilistisch het midden houden
tussen laatgotische stuiptrekkingen en een prematuur
expressionisme, alle vanuit eenzelfde standpunt. Ze
tonen de geleidelijke overgang van een vaste toestand
- stabiel en enkelvoudig - naar een haast gasvormige
wolkenconstructie. Ideologisch symboliseren ze het alfa
en omega: het hiernamaals. Ellipsen, fugatische reeksen
en ingewikkelde interferentiepatronen worden naar
believen naast en op elkaar geplaatst om uiteindelijk
te culmineren in dat ene onsterfelijke hoogtepunt: de
koepel. Oorspronkelijk waren je beelden bedoeld als
studiemateriaal.
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Inderdaad. Initieel was de reeks louter als
documentatie bedoeld, maar uiteindelijk is de
registratie een eigen leven gaan leiden. In de zomer
van 1981 reisde ik naar de regio Bohemen-MoraviëBeieren. Ik was geïntrigeerd door de structuur
van de barok en dus ook het licht van die periode.
Met een professioneel toestel met groothoeklens
fotografeerde ik telkens de lichtkoepels vanuit
hun centrum - het toestel op de grond gelegd met het licht dat op dat ogenblik voorhanden
was, zonder bijkomende gimmicks of filters. Ik
heb sindsdien altijd de drang gevoeld om ze voor
mezelf op groot formaat te hebben. Pas begin 1998
heb ik uiteindelijk een grote afdruk laten maken.
Kunstenaar Peter Tollens kreeg die onder ogen en
raadde mij aan om de hele reeks uit te vergroten en
als dusdanig te presenteren.
Het studiemateriaal verheven tot kunst?
Zijn de foto’s van Blossfeld of Sander kunst? Ik
denk het niet. Ze waren bedoeld om de dingen
te archiveren, nooit om als fotografie getoond
te worden. Bernd en Hilla Becher daarentegen
vertrekken vanuit een conceptueel uitgangspunt:
alles wordt strikt in zwart-wit gefotografeerd
zonder schaduw. Bij de Bechers was er door hun
onderwerpen een aanzet tot artistieke expressie.
Mijn onderwerpen, hetzij in de koepelreeks, de
perspectivische reeksen, de zichtas- of de ‘nature
morte’-reeksen, blijven voornamelijk geënt op een
bouwpraktijk. En daarvoor dienen ze dan ook, als
informatie voor mijn uiteindelijke architecturale
beslissingen. Ik blijf architect, niet omwille van de
titel maar omwille van het vak.
Het wordt er niet minder schizofreen op.
Zeker niet. De enkele installaties die ik tot nog toe
verzorgde, vormen misschien wel ‘the missing link’
tussen architectuur en mijn fotografische reeksen.
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Ze zijn stuk voor stuk ontstaan vanuit een ‘kunstreflectie’. Maar ze zijn geen kunst! Einräumen, de
vierhoekige installatie uit 1993 voor Galerij S65, is
gebaseerd op de Poétique de l’Espace van Gaston
Bachelard die in het hoofdstuk ‘Les Coins’ verhaalt
hoe je plekken kan vastleggen enkel door middel van
de hoeken. De installatie gaat ook terug op het feit
dat je in Zwitserland, voordat je kunt beginnen te
bouwen, eerst de vier hoeken en de hoogte van een
gebouw moet simuleren. Doordat ik binnen de vier
hoeken beeldmateriaal aanbracht was ook verwant
met de studiolo van Montefeltro in het Palazzo
Ducale te Urbino, een houten kamer met uitzichten
en reisherinneringen. De vier hoeken worden, als de
eenvoudigste verschijningsvorm van een plek, door
de structuur van de galerie heen tot een labyrint.
Dezelfde labyrintische connotaties zijn terug te
vinden in de installatie voor Architetti (della Flandria)
in Venetië, of de ‘geopende kist’ voor Arquitectura de
Flandes in Barcelona, maar misschien nog het meest
in het Tafel-Landschap voor deSingel. Dit begon als
een normale tafel en werd vervormd tot een ruimte
door de helling van de tentoonstellingsgang. Het
was een bundeling van alle houdingen die in de
tentoonstelling die tot dan toe in de tentoonstelling
en het werk zaten. De beweging van tafel naar
ruimte maakte het tot een geografisch gegeven die
in eerste instantie verwondering wou opwekken.
De installaties waren alle vier uiterst tijdelijk maar
behoren niettemin tot mijn meest beklijvende werk.
Ze zijn misschien wel de meest beklijvende werken.
Het is in ieder geval een categorie waar ik zelf heel
veel sympathie voor voel. Ze staan op zich – flexibel,
open en ongebonden.
Ondanks deze ongebonden flexibiliteit zijn de
installaties net zoals je architectuur volgens strikte
verhoudingen en systemen opgebouwd.
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Getallenreeksen en basisverhoudingen blijken een
uiterst bruikbaar systeem op te leveren als leidraad
voor mijn architecturale werk. Ik ben ten zeerste
gefascineerd door systematiek, de systematiek
van herhalingen en die van het functioneren. De
Egyptenaren slaagden erin om met geometrie het
plan, het schuine vlak (gevel) en de diagonale snede
van de piramide in één systeem te synthetiseren. Ze
werkten met een ruimtelijke diagonaal en dachten
in inhouden, niet louter in lengte, breedte en
hoogte zoals vandaag. Mijn interesse in systematiek
en verhoudingen is eveneens gebaseerd op een
fascinatie voor Palladio, Borromini en Guarini,
architecten en sleutelfiguren uit de Renaissance en
Barok. Palladio legde de ruimten gewoon naast of
over elkaar, ruimte per ruimte, terwijl Borromini
plan en snede zodanig door elkaar wist te verweven
dat er uiteindelijk één ruimtelijke figuur overbleef.
Guarini ging daar nog verder in. Het gebruik van
deze nuchtere systematieken geeft je inzicht in de
plaatsing van kolommen en draagstructuren en
in de manier waarop de ruimten zich onderling
dienen te verhouden. Ondanks deze cerebrale
structuren moet de architectuur ook direct kunnen
functioneren, zonder feitelijke uitleg. Je moet
kunnen zien en voelen dat de ruimte juist is. Het
vergt veel energie en overtuigingskracht om deze
systemen vandaag de dag toe te passen. Ik heb in die
zin het gevoel dat we veel dingen aan het verliezen
en vergeten zijn. Basisverworvenheden als geometrie
en verhoudingen verdwijnen. We zouden terug met
‘diepte’ moeten gaan werken. Trouwens, om zulke
verworvenheden te kunnen verwerpen moet je ze
vooreerst snappen en beheersen.
Maar uiteindelijk blijven het ondanks de inachtneming
van de ‘basisregels’ toch puur artificiële constructies.
De barokke schema’s werden vanouds ontwikkeld
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met het oog op kerken, palazzi en andere weelderige
bouwwerken. Wanneer je nu deze schema’s toepast om
‘alledaagse’ huizen en fabrieken te ontwikkelen, kan dit
als deterministisch worden ervaren. Is hier sprake van
een dergelijk determinisme, een opzijschuiven van de
eigen wil ten gunste van de nuchterheid?
Maar wat is persoonlijke wil? Is dat de drang om
anders dan normaal te doen? Ik vind het heel
aangenaam om te ontdekken waarom iets zoals
het is en niet anders, dat iets niet zomaar is.
Wanneer je barokarchitectuur analyseert, besef je
dat bijvoorbeeld een lichtinval te maken heeft met
de bouwstructuur; het is niet zomaar de resultante
van een opening in een muur. Dit inzicht lijkt heel
logisch – haast evident – maar dat is het niet. Aldus
krijg je een idee van hoe je eigenlijk moet bouwen.
De drukkerij Sanderus, de woning te Baardegem
of de woning te Knokke vertonen geen van alle een
verhoudingssysteem in de gevel, maar wel planmatig
en ruimtelijk. Daaruit blijkt dat binnen en buiten
hoegenaamd niet met elkaar overeen hoeven te
stemmen. Buiten heeft immers te maken met
de stad, met een straat, terwijl de binnenkant de
exponent is van het gebruik, van de intieme ruimte.
En zo krijgen de gebouwen toch nog iets van een barokke
fugabeweging.
Eerder een beweging en een tegenbeweging, een
soort contrapunt. Het verschaft de gebouwen een
eenvoudige directheid. Misschien moet je het
stopwoord ‘correct’ wel vervangen door ‘direct’, in de
zin van ‘duidelijk bij een eerste lezing’.
In je eigen architectuur valt een hang naar traditioneel
vakmanschap te ontwaren. Anderzijds ben je de mening
toegedaan dat architectuur vanuit de actualiteit
dient bedreven te worden. Zijn traditie en actualiteit
überhaupt verenigbaar binnen de huidige economische
realiteit?
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Bouwen vandaag betekent voor mij zowel opereren
vanuit de actualiteit als meebouwen aan een
‘traditie van het bouwen’. Beide hebben te maken
met context. Enerzijds heb je een neutrale context,
die gaandeweg opgebouwd wordt door studie van
onder meer geschiedenis en traditie, en anderzijds
is er een directe context die bestaat uit wat op dit
eigenste moment aanwezig is als conditie en wat je
tevens emotioneert en bezighoudt. Die verschillende
contexten moeten samenkomen in een gebouw. Het
neutrale zorgt voor een gegronde basis, het meer
emotionele zorgt voor een déclic, een noodzakelijke
fout in het werk . De drukkerij Sanderus te
Oudenaarde is daarvan een duidelijk voorbeeld.
De nadruk ligt op het maken van een goed gebouw
voor een welomlijnd budget. Het traditionele
denkpatroon dat eraan voorafging maakt dat het er
binnen dertig jaar nog zal staan als gebouw – een
gebouw met een meerwaarde – los van het feit of het
nu als drukkerij of iets anders gebruikt wordt. Het
wil de bouwheer iets geven waar hij achteraf vele
wegen mee uitkan.
Valt dit authentieke denken omtrent bouwen überhaupt
te verzoenen met het statussymbool waarvoor mensen
geld op tafel leggen?
Het blijft een hachelijke aangelegenheid om toch
te trachten voort te bouwen aan de collectiviteit
en traditie van de architectuur met het geld
van een particuliere opdrachtgever. Op enkele
uitzonderingen na denken bouwheren vanuit de
geschiedenis als ‘kasteelheren’. Eigenlijk zou je
een keuze moeten maken tussen monumenten
en gangbare gebouwen. Tegenwoordig maken we
vooral woningen, dus gangbare gebouwen. In de
geschiedenis hebben woningen nooit architectuur
willen zijn. Nu wil plotseling iedereen zijn eigen
architectuur en moet er op de koop toe nog een
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fantastisch programma in gestopt worden. Vroeger
gold dit enkel voor paleizen. Veel is te wijten aan de
gezellige lifestyle-magazines die sinds de jaren 1980
overal opduiken. Architectuur wordt daardoor een
vak dat iedereen lijkt te kennen en te beheersen.
Meer nog: architectuur is leuk en amusant, zo
blijkt. Men ziet beelden en wil ze zich toe-eigenen;
men denkt dat men ze kan bezitten, maar eigenlijk
worden de afbeeldingen getransponeerd naar
situaties waarin ze onmogelijk tot hun recht
kunnen komen. De grond van de zaak verdwijnt en
architectuur verwordt zodoende tot decoratie. Voor
mij is het belangrijk dat het bouwtechnische aspect
gerelateerd wordt aan het filosofisch inhoudelijke.
Dan pas kan je over architectuur nadenken. Zo reik
je een bouwheer naast de technische adviezen tevens
ruimtelijke begrippen aan. Het mag trouwens niet
verbazen dat een goed gebouw een goede bouwheer
veronderstelt, iemand met inzicht die weet wat hij
wil, zonder er zich formeel over uit te spreken. Een
dergelijke samenwerking resulteert steevast in een
nuchtere ruimte die overeind blijft maar waarbinnen
een bouwheer zich naargelang zijn behoeften
maximaal kan oriënteren. En daar is het mij om te
doen.
Zelf trad je nooit als bouwheer op. Momenteel woon en
werk je in het Aalsterse huis van Pieter De Bruyne, je
mentor. Architectenkantoren kan je doorgaans in twee
categorieën opdelen: de ‘echte’ neutrale kantoren die
per vierkante meter gehuurd worden en de kantoren
die garant staan voor de ‘stijl van het huis’. Jij meet je
met het kantoor van De Bruyne eigenlijk een andere stijl
aan, alles behalve ‘direct’, lijkt me.
De beslissing om de woning van Pieter De Bruyne
te betrekken komt voort uit een pragmatische
reflectie. Mijn vorige appartement werd haast
volledig als kantoor gebruikt. De woning De Bruyne

184

PS
CK

is vier maal groter en maar even duur. Door de hoge
specificiteit van de interieurs - het blauwe salon kan
je maar op een bepaalde manier gebruiken - zijn er
slechts weinige die in deze woning zouden kunnen
leven en werken. Ik geniet dus eigenlijk van een
voordeelsituatie. Toegegeven, initieel was ik bang
dat het een claustrofobische ervaring zou worden,
maar dat blijkt best wel mee te vallen: het is er heel
comfortabel wonen. Daarbij komt dat mijn verblijf
hier slechts een interval in mijn leven is. En ik
reageer mij voldoende af tegen het huis.
Speelt de culturele overdracht een rol?
Ik vind het primordiaal dat werk zoals de
woning De Bruyne blijft ‘gecommuniceerd’
worden naar het publiek. Men vergeet immers
te gemakkelijk. En als er geen overdracht is,
verdwijnen de dingen simpelweg. Tegenwoordig
wordt er architectuurtheoretisch pas geredeneerd
vanaf de jaren 1980 met Presenza del Passato,
de architectuurbiënnale te Venetië in 1981 als
beginpunt. Desalniettemin blijft de woning een
dramatische invloed uitoefenen op derden, op
cliënten. Je krijgt heel snel een stijl-stempel waar
je in hun ogen maar moeilijk onderuit kunt. Het
kost me veel moeite om mijn clientèle duidelijk te
maken dat ik andere dingen doe. Maar zelfs binnen
mijn eigen werk doet zich hetzelfde fenomeen voor.
Neem nu de woning te Baardegem, het resultaat
van de wens van de cliënt om in een leeg huis
thuis te kunnen komen. Sedertdien denkt men
dat de woningen die door het bureau ontwikkeld
worden op een soortgelijke wijze moeten worden
bewoond. Niets is minder waar. De manier waarop
er in een woning geleefd wordt gaat mij niet aan,
dat is verantwoordelijkheid en keuze van de cliënt.
Vandaar ook dat de titel van het boek Zoeken,
Denken, Bouwen stopt bij het Wonen. Het wonen is
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aan de bewoner, het valt hoegenaamd niet onder
mijn jurisdictie. Als er een object is dat ik niet voor
anderen wil ontwerpen dan is wel een tafel. Aan tafel
vinden meestal de interessantste gesprekken plaats,
de tafel symboliseert collectiviteit. De bewoners
moeten maar hun eigen tafel meebrengen.
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‘Berg, steen, water – Bouwen in steen, in de bergen bouwen,
uit de bergen uitbouwen, binnenin de berg zijn -, hoe laten
de betekenissen die in deze woorden verborgen zijn, zich
architectonisch interpreteren, zich omzetten in architectuur?
Langsheen deze vragen hebben wij dit gebouw ontworpen, zo
heeft het stap voor stap gestalte gekregen.’

STEEN EN WATER
TXT_CK_NL_2001
NIET GEPUBLICEERD

(Peter Zumthor, inleiding over de Therme Vals)

Het gebouw voor de Thermen te Vals van Peter Zumthor
kan vanuit verschillende standpunten beschreven worden,
doch de meest voor de hand liggende is deze van het
Dasein, zoals Heidegger het uitdrukt. Zumthor zelf heeft
het dikwijls over das Ort - de plek -. Dit kuuroord is bijgevolg
ook een ‘plek’ omdat het meer is dan alleen een plaats van
een gebeuren. Steen en water zijn er de basismaterialen van
waaruit dit gebouw is bedacht. De steen – Valser kwartsiet –
is uitgegraven uit de berg, slechts twee kilometer verderop,
en het water voor het kuuroord is het water dat er uit de
bron ontspringt.
Het gebouw bestaat uit een rechthoekig bouwvolume
waarvan de muren opgebouwd zijn in horizontale lagen
van geslepen natuursteen. De wanden vormen volumes
die betonnen dakplaten dragen. Tussen en in de volumes
zijn er waterpartijen en rustplateaus. Op zich kan het niet
eenvoudiger als beeld. Maar de realiteit vertelt over veel
meer dan dat. Er is een eenheid van denken en er is een
veelheid aan fragmenten terwijl er een alomtegenwoordige
juistheid - ‘genau’ zeggen de Zwitsers - aan de orde is en het
gebouw een toonbeeld is van traditie. Het is een collectief
gebouw: het baden zit zo ingeworteld in het Zwitserse
denken over gezondheid dat er geen sprake is van enige
artificiële toevalligheid. Het zijn wordt er één met steen en
water.
De gehele ruimtelijke structuur is opgebouwd als een
samenplaatsen van grote rotsblokken, met uitgehouwen
holtes (Is dit niet een eerste beeld van architectuur?). Maar
het is ook een aanwezigheid van open en gesloten, van
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klank en stilte. Het gebouw getuigt van een universaliteit
waarbij de holte uit de berg zich als massa manifesteert
tegenover de volheid van water, zoals het barokke
contrapunt bij Bach, zoals het inspelen tegen de eigen
contramelodie bij Miles Davis.
Zo zijn er tussen de blokken de stappen en de haltes, de
galm en de echo, het licht en de donkerte die elk hun
belang hebben om hun rol van ruimtelijkheid te vervullen.
Ze kunnen enkel zijn zoals ze zijn. Ze passen bij elkaar om
als één geheel te fungeren. Het is het binnen doorheen het
buiten en het buiten in het binnen. Begrijpbaar en daarom
ook juist.
Doorheen een welbepaald materiaalgebruik -beton
en natuursteen- en een uitgekiend proportioneel systeem
fungeren de interieure ruimtes als separate klankkasten.
Stilte, echo, weerklank, e.d. verworden als inhoud voor
gebruik en ervaring. Alsof een partituur een beeld wordt,
zo is het gebouw een klankkast voor iedereen die met het
baden begaan is: het laat zelfs in eerste instantie het begrip
architectuur achter om het daarna in alle preciesheid
weer op te nemen. Het wil niet over architectuur spreken
terwijl het er in essentie het duidelijkste exponent van is.
Architectuur als overbodigheid omdat het zo voor de hand
ligt, omdat het niets anders kan zijn. Terwijl het begrip ‘tijd’
er een vorm van eindeloosheid aan geeft.
Muziek, filosofie, literatuur... John Cage, Martin
Heidegger, Peter Handke... Alle drie fungeren ze als
begeleider en onderlegger bij het zoeken van Zumthor.
Alle drie zijn ze getransponeerd terug te vinden in Vals:
de geluiden van het water, de ritmiek van de voetstappen,
de echo in de bad-kamers, het mysterieuse van de
ingesloten geuren, de essentie van de plek en het
aanwezig zijn. Ze composeren mee het verhaal van een
doorgedreven reductie, van een uitgesproken stilzwijgen,
van een scenische dagelijksheid, van een menselijke
evenwaardigheid. Precies zoals Zumthor het verlangt, nl.
dat elk bouwwerk resulteert in architectuur dat een deel
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‘aanwezigheid’ kan scheppen die iemand kan ontroeren.
Het is een ontroering die niet vanuit enige subjectiviteit
is ontwikkeld maar de nodige objectiviteit in zich houdt.
Het gaat over het echte ‘wonen’ van Heidegger, over het
in zich opnemen van de plek zoals muziek, filosofie en
literatuur opgenomen worden, m.a.w. over bewust-zijn.
En dit alles vanuit een nabije afstand om zo meer naar de
diepte te kunnen gaan. die zich in de massa bevindt. In die
diepte be’vindt’ zich dit aura van het ‘zijn’. Niets is er nieuw,
alles is er opnieuw. Alles wordt her-innerd. Hier ontstaat
tevens ‘de harde kern van schoonheid’. Het gaat over
verder bouwen aan de traditie van de architectuur, over het
gebruik van ruimte als reden van bouwen.
Dit gebouw heeft zijn betekenis in het hedendaagse
architecturale denken omdat het zich meet met een context
van directheid. Het meet zich zowel met de origine van de
eigen omgeving - het traditionele bouwen in Graubünden -,
als met een globaal denkpatroon: de inpassing van een
theoretisch model in de realiteit. Het situeert zich via een
doorgedreven ‘houding’ van afwezige aanwezigheid en
aanwezige afwezigheid. Alsof het er altijd heeft gestaan,
alsof het altijd bedacht was.
De Thermen te Vals zijn in dit opzicht het typevoorbeeld
van een Haus in de meest oorspronkelijke betekenis van
het woord. Alles in en aan het gebouw zit verbonden aan dit
Centraal-Europese begrip. Het bevat kamers die gebouwd
zijn door muren die uit steen bestaan, kamers die enkel
toegankelijk zijn via één doorgang. Daarnaast roept het
in zijn plantypologie tevens een associatie met de stad op,
de stad die opgebouwd is uit Häuser, uit open pleinen en
doorgangen.
Vanuit dit denkpatroon kunnen de titels van Zumthor’s
boeken en teksten steeds beter begrepen worden:
Partituren und Bilder, Architektur Denken, Häuser ... Cage,
Heidegger, Handke …
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In het Thermen-gebouw te Vals gaat het over deze Stand der
Dinge (toestand van de dingen) die spreken, die inherent
verbonden zijn met de dagelijksheid van het bestaan, over
een Gestalt dat de vraag stelt om zich te ontdoen van alle
overbodigheid en enkel met de essentie bezig te zijn: Steen
en water.
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TOPOS / ATOPOS / ANATOPOS
TXT_CK_NL/EN_2002
INTENTIEVERKLARING N.A.V. HET KUNSTPROJECT
AAN HET SLUIZENCOMPLEX TE EVERGEM
OPEN OPROEP VLAAMS BOUWMEESTER
NIET GEPUBLICEERD

In zijn boek Die Perspektive als ‘symbolische Form’ (19241925) omschrijft Erwin Panovsky dat perceptie geen
concept van oneindigheid kent. Elke vorm van het zien
wordt onmiddellijk afgebakend. Dit impliceert het begrip
‘einde’ en dus ook de horizon. Het summum van dit
begrip in ons denken is de hemel: omdat we oneindigheid
niet kunnen vatten, projecteren we de hemel als een
blauwe koepel die ons omringt.
Verder heeft Panovsky het ook over Tastraum. Het is juist
dit begrip dat inherent vervat is met de perceptie van elk
object door de toeschouwer, het zien. De tastbare ruimte
tussen object en waarnemer is in feite niets anders dan
een tussengebied met gevoel, gewaarwording, reflex en
besef als ruimtelijke dimensies.
Maar er vindt een omschakeling plaats wanneer een
object zich voordoet als voorstelling via de waarnemer,
wanneer dit een weergegeven realiteit wordt. Het zo
gecreëerd tussengebied speelt zich af in een zone die zich
situeert tussen die voorstelling en de nieuwe waarnemer.
Dit nieuwe gebied bezit echter de kracht van oneindigheid
omdat het denken als spelregel wordt toegelaten, en de
grenzen van ‘einde’ weerlegd worden.
Door de ontwikkelingen op gebied van infrastructurele
interventies hebben sinds de 19de eeuw landschap en
omgeving een voortdurende wijziging ondergaan. De
20ste eeuw werd voornamelijk gekenmerkt door de
verdere evolutie van deze structuren die als een nieuwe
laag het landschap hebben aangetast zonder er echter een
nieuwe plaats van te maken. Het is aan de nieuwe ideeën
van de 21ste eeuw om alles samen te brengen tot één
bewustzijn via een proces van gewaarwordingen en het
voor de hand liggen der dingen.
SITE en SITUATIE

Het gehele gebied van het sluizencomplex te Evergem - een
terrein gelegen op ongeveer vijf kilometer ten westen van
Gent - is gesitueerd langs het kanaal dat Nederland met
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Noord-Frankrijk verbindt,  de meest gebruikte waterweg
voor de binnenscheepvaart. De bestaande sluis dateert uit
de jaren 1960 en kan de verkeerscapaciteit niet langer aan.
Bijgevolg dient ze uitgebreid te worden met een tweede
en grotere sluis. Dit brengt een reeks bijkomende werken
met zich mee, zoals het verlengen van de bestaande
kaaimuren,  een nieuw aan te leggen weg parallel aan de
sluis, parkeerplaatsen, windmolens, de transformatie van
het stort tot een ecologisch landschap, enz.
AGER et SALTUS

Naast de interventies m.b.t. de bestaande infrastructuur
zijn er ook talrijke braakliggende zones. Technische
insnijdingen hebben allerlei ruimten overgelaten die
precies door een gebrek aan economisch belang of aan
interesse een spontane ontwikkeling hebben ondergaan.
Waar de techniek door de natuur werd verdrongen heeft
zij zich een weg gebaand doorheen die techniek. In deze
dialectiek wordt het lezen van het landschap gesplitst in
twee delen die niets met elkaar te maken hebben, met
name voorstellingen en tegenstellingen, zonder hieraan
echter werkelijke stellingen te koppelen.
LANDSCHAP en CONSTRUCTIE

Bijgevolg staan constructie en landschap naast elkaar
zonder dat er sprake is van enige wisselwerking. De
ingenieurskunst is aanwezig vanuit de pragmatiek van
de infrastructuur, het natuurlijke is blijven bestaan in
de overschotruimtes, waar een bewuste en wederkerige
interventie het potentieel van beiden zou kunnen
versterken. De natuur construeert zich volgens haar eigen
patroon, terwijl elke constructie onderhevig is aan de
wetten van de natuur.
MECHANIEK en NATUUR

De idiomen van de 18de- eeuwse Europese parken en
landschappen hebben in de negentiende eeuw van de
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uitvindingen geen nieuwe interrelaties aangegaan. Het
19de-eeuwse manifest van ‘mooi en lelijk’ is zich blijven
nestelen in een Beaux-Arts-gedachte waarbij geen kwaad
kan/mag geschieden en waarbij een a priori esthetica
de eerste genoegdoening is/wordt. De laatste decennia
kwamen het besef en de ontdekking van de plaats en de
werking van mechaniek in een andere daglicht te staan,
o.a. via fotografie die zich in eerste instantie ontwikkeld
heeft vanuit het thematisch klasseren en/of catalogeren.
MOVING STILL en STILL MOVING

Deze ontwikkelingen in de fotografie en later ook in film
en video hebben onze perceptie grondig gewijzigd. In de
meer recente benadering van architectuur is het thema
van de beweging steeds belangrijker geworden.
Merkwaardig genoeg komt in veel gevallen de aanwezigheid van de plaats zelf als (tussen)moment of interval –
de traagheid of het stilstaan van de tijd – niet steeds aan
bod. Inherent aan het sluizencomplex is een hele reeks
bewegingen (op het water, op het land, per schip, per fiets,
te voet) – van stilstaan over traag naar snel – . Een half
uur betekent er honderd meter, honderd meter betekent
eveneens vijftig seconden, vijftig seconden betekenen op
hun beurt vierhonderd meter, enz.
GELAAGDHEID van/en TIJD

Dit samengaan van verschillende bewegingen, van
verschillende snelheden, en ook van verschillende
relaties en handelingen maken dat deze ‘plaats’ een
eigen identiteit wil opeisen die er nu niet is. Er is nu
enkel een lege ruimte die echter vanuit haar eigen leegte
nog geen karakter heeft. De dingen zijn er omdat ze er
moeten zijn, zonder meer. Ze zijn gewoon geplaatst maar
hebben de plek niet ingenomen. Er is geen sprake van
innemen en van verinnerlijken. Tijdsdimensies tussen
de verschillende gebieden en gebruikers kunnen nu
aanleiding geven tot andere interrelaties.
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CONCEPT en PERCEPTIE

SITE en COLLECTIVITEIT

Interventies kunnen nu het landschap versterken, en een
nieuwe leesbaarheid bieden aan de gebruikers. Lezen
betekent begrijpen, in begrijpen zit het woord/begrip
‘grijpen’. Het zien van het landschap moet aanleiding
geven tot begrijpen. Het be-grijpen van het landschap leidt
tot her-inneren. Het landschap behoort aan iedereen.. Elk
concept moet dit duidelijk stellen en aanleiding zijn tot
deze overdraagbaarheid.

Bepaalde sites komen vanuit hun aard in aanmerking
om een plaats van interventie te worden. Het zijn die
specifieke tussengebieden waarvan het in bezit nemen
als een evidentie wordt beschouwd en aanvaard. Het
fiets- en wandelpad met ecologische heuvel, de oever van
de inham, het oversteken en ophalen van de sluis, het
hoogteverschil van de waterstand, de dag- en nachtsituatie
van doorvarende schepen, de kaaimuren en de meerpalen,
de afstand tussen schip en kantoor, de relatie tussen
schippers en sluiswachters, de ontdubbeling en
verdubbeling, het wisselen van doorvaartrichting ...

ONZICHTBAAR en MENTAAL

Duidelijkheden zitten soms vervat in aanvaardbare on(be)grijpbaarheden: de natuurlijkheid van een constructie,
de logica van een opbouw, het voor de hand liggen van
een interventie, ... Kunst staat hier diametraal tegenover
gekunsteld. Constructie en kunst zijn gelieerd tot en
met elkaar vanuit een houding van omgaan met de
dingen, met natuur en standvastigheid, met landschap
en beweging, met mechaniek en tijd, met gelaagdheid en
interferentie. Deze relatie manifesteert zich in afwezige
aanwezigheid versus aanwezige afwezigheid. Ze speelt in
op het terrein van natuurlijkheid en kunstzinnigheid.
KUNST en LANDSCHAP

Voor dit hele terrein wordt geopteerd om via allerlei
invalshoeken en vanuit de bodem te komen tot
interventies die, ver van elk formalisme, gekenmerkt
worden door een mentale sterkte en aanwezigheid. Het
volledige terrein wordt via onafhankelijke fragmentatie
ééngemaakt tot één kunstlandschap waarbij ingenieur,
architect, landschapsarchitect en kunstenaar een nieuw
beeld ontwikkelen en waarbij een ‘site specific’ en ‘site
generated’ project ontstaat. Via een reeks  ‘processen’
worden de tussenzones beschreven op een manier
die opnieuw zin geeft aan een andere definitie van
schoonheid in dit nieuwe beeld, in dit nieuwe denken, in
dit vernieuwd collectief her-inneren.
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INTERVENTIES en UITINGEN

Dit in bezit nemen van de plek uit zich door middel van
een reeks interventies, die gaan van eco-laboratorium
tot artistiek exponent, van herwaardering van bestaande
artefacten en het ont-dekken van onzichtbare aanwezigheden tot het aanbrengen van accenten, van woord
tot beeld, van stilstaand tot bewegend, van licht tot geluid,
van vastgeworteld tot verplaatsbaar, van individueel tot
collectief ... met enkel één doel voor ogen: de essentie van
de plek versterken vanuit de eigen context. De deelnemers
zijn uitgenodigd op basis van hun affiniteit met dergelijke
plaatsen en met de materie en de context zelf.
THEMA en TAAL

Vanuit die materie en context worden thema’s ontwikkeld
die aanleiding geven tot processen en vraagstellingen. Een
weg van één kilometer en het interval van een plateau, een
fietspad doorheen een ecologisch veld, een uitgestrekt
waterreservoir en de druppels die van de sluis druipen, de
stilte van het landschap en het geluid van een gesprek...
Deze individueel menselijke tussenkomsten komen
aan bod tegenover het industrieel technische waarbij
telkens de eigen taal wordt gehanteerd als een uiting van
overleven.
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ATOPOS / ANATOPOS

Een ‘plaats’ zou dus het tegenovergestelde zijn van een
ruimte. Of, eerder nog, het is een ruimte die niet te maken
is, onmogelijk, ondenkbaar. In één woord gezegd: vreemd.
Ingenomen, op zichzelf staand, onvergelijkbaar met elke
andere ruimte. En tegelijkertijd verplaatst daarbij de
kunstenaar die een plaats ontdekt, –etymologisch beschouwd
wil dit zeggen dat hij een plaats betreedt, zijn eigen intimiteit
binnenkomt via een soort ‘corps-à-corps’ – elk idee van wat
wij er net daarvoor van hadden gemaakt.
(Georges Didi-Huberman)

Vanuit dit gegeven worden bepaalde thema’s geïntroduceerd die aanleiding geven tot interventies die doorheen
een eigen vorm van afwezigheid de reeds aanwezige
structuren een nieuwe bestaansreden geven. Er is de
landschappelijk-natuurlijke benadering van de volledige
site, de wetenschappelijke, de objectmatig/taalkundige
en de technische. Elke benadering gaat een wisselwerking
met een andere aan. Zo genereren de tijdelijke en/
of kortstondige lichtinterventies accenten die op hun
beurt een nieuwe kijk bieden op interpretaties over het
landschap; de taalkundige interventies reflecteren over
het lezen van dit landschap; de technische interventies
verstoren of versterken de wetenschappelijke, enz.
Voor elk van deze zes architecten/ingenieurs/
kunstenaars maakt de benadering van situaties zoals
deze te Evergem integraal deel uit van hun manier van
denken. Michel Desvigne voor de herstructurering
van het landschap, Olafur Eliasson voor specifieke
plaatsgebonden confrontaties, Peter Downsbrough voor
het plaatsen van accenten in de context, Har Hollands
voor tijdelijke lichtstructuren en Manon de Boer voor de
portretten van schippers. Jürg Conzett staat in voor de
nieuw te bouwen voetgangersbrug en aanpassingen aan
de bestaande sluis.
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COPY / PASTE
TXT_CK_FR_2002
DITS N° 1, GRAND-HORNU, 2002, PP. 112-121

... n’avez vous jamais observé l’accord remarquable qui existe
à chaque époque entre le costume de l’homme et l’aspect des
maisons? Le costume médiéval ne convient-il pas au style
gothique et la perruque à marteaux au style de Versailles?
Il faut donc que nos maisons modernes s’accordent avec
notre costume. Vous craignez l’uniformité. Mais les maisons
anciennes n’étaient-elles pas uniformes? Tellement uniformes
que cette uniformité nous permet maintenant de les classer,
de leur attribuer un style et une nationalité? La vanité
nerveuse, la vaine nervosité qui poussent chaque architecte
à faire autre chose que le voisin étaient inconnues aux vieux
maîtres. La tradition avait fixé les formes. Ce n’était pas les
formes qui modifiaient la tradition. Mais les vieux maîtres
ne respectaient pas la tradition en aveugles, et à tout prix.
De nouveaux besoins, de nouveaux problèmes, de nouvelles
techniques venaient briser les règles et renouveler les formes.
Mais les hommes de chaque temps étaient d’accord avec
l’architecture de ce temps. Chaque maison neuve plaisait à
tout le monde. Aujourd’hui la plupart des maisons ne plaisent
qu’à deux personnes: au propriétaire et à l’architecte.
Adolf Loos, ‘Architektur’, 1910, publié dans Malgré Tout.

D’une manière différente de celle de Loos, force est
néanmoins de constater – en raison de la prise de
conscience d’une existence nomade née de l’âge de
l’information – que diverses influences s’entrecroisent
aujourd’hui en art comme en architecture. Mais s’agitil d’hybrides ou de spécifités propres à l’esprit de notre
époque actuelle? Au cours des dernières décennies,
l’architecture, en tant qu’expression plastique, est
devenue en tout cas pour l’art – et principalement pour
la photographie – un des thèmes les plus substantiels.
Cependant, déjà en 1460, un élève de Piero della
Francesca peint Veduta della città ideale, le célèbre
tableau qui représentait diverses architectures fusionnés
en un même ensemble urbain. On retrouve ce scénario
trois siècles plus tard dans ‘Rialto con il ponte secondo
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il progetto di palladio e con altri edifici palladiani, un
tableau d’Antonio Canaletto. A propos de cette peinture,
l’architecte contemporain Aldo Rossi disait ‘qu’elle
contenait le pouvoir de la fantasie, née du concret.’ Ce
propos est particulièrement intéressant car il permet
de mieux comprendre les récents développements de la
représentation architecturale, c’est-à-dire la construction
et la compréhension de son image. Alors que la plupart
des photographies d’architecture fixent un angle
spécifique du bâtiment, en art, on parlera plutôt de la
mise par écrit de différents moments architecturaux au
sein d’une seule image, comme pour l’art du portrait.
Dans ce contexte, on considèrera l’architecture comme
un portait, une vue d’ensemble ayant un caractère et une
identité propre.
Il en va de même avec le concept de design. A l’origine,
‘design’ dérive de mot italien du XVe siècle disegner
qui découle lui-même du latin disegnare, signum se
traduisant par ‘signe’ ou ‘nom’. ‘Design’ signifie donc
projet et/ou dessin, mais la philosophie des applications
industrielles s’est appropriée le terme autrement.
Considérée sous cet angle étymologique, la brique ne
serait-elle pas produit industriel le plus ‘design’ jamais
conçue? Et la construction, ne serait-elle pas un lien
essentiel entre l’architecture et l’objet? Attardonsnous ici à l’exemple d’Aldo Rossi: il explique, dans son
Architettura domestica que la conversation de bâtiments
en objets comme l’intégration d’objets dans le domaine
ne peuvent se comprendre qu’en admettant que l’un
ne va pas dans l’autre. En tant qu’images stimulant une
mémoire architecturale collective, les cafetières en forme
de campaniles qui peuvent prendre place dans notre
environnement quotidien soulignent les analogies qui
existent désormais entre ville et bâtiment, entre bâtiment
et objet, entre ces derniers et leur usage.
Tout ceci nous mène à la contemporanéité et au sens
des objets qui nous entourent. Un de designers les plus
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célèbres et les plus connus des dernières décennies est
incontestablement Philippe Starck. La plupart de ses
projets sont basées sur la reprise d’exemples historiques
très connus, mais chaque fois au travers d’une manière
différente, en y ajoutant une autre fonction, en donnant
à l’objet une autre identité. Stark se sert du sentiment
contemporain de ‘manque’ pour exploiter cette absence
d’âme dans le design soi-disant anonyme, et parvient à
l’associer de façon très subtile à un langage populiste
contemporain via l’utilisation de nouveaux matériaux.
L’engagement d’hôtels comme le Mondrian à Miami, le
Sanderson et Saint-Martins Lane à Londres ou d’autres à
New York témoigne de ce besoin de ‘déjà connu / jamais
vu’. L’emprunt par exemple de caractéristiques du style
Louis XIV donne aux objets la grandeur d’un palais, de
sorte que chacun puisse s’imaginer châtelain. En d’autres
termes, il ajoute au rêve de chacun, par l’emploi d’un
concept habile, les biens réservés en principe à une élite.
Le fait d’appeler les objets par des noms empruntés à la
littérature de science-fiction donne d’ailleurs au caractère
domestique des objets une couche supplémentaire
d’intellectualité.
C’est cette thématique de la maison et du cocooning
que l’on retrouve également dans les œuvres de Jorge
Pardo. Ce dernier utilise dans l’espace architectural, des
objets connus, en les plaçant dans un contexte différent et
en donnant ainsi naissance à des significations nouvelles.
Fredi Floré affirme qu’on peut donc plus qualifier
les références domestiques d’univoques. Dans son
installation Ladder au Musée Dhont-Dhaenens à Deurle
en 2002, l’échelle de Pardo se confond avec un objet d’art
mais est placée de telle sorte qu’elle pourrait appartenir
aux objets utilitaires et quotidiens du musée, comme
un outil abandonné. Dans une installation réalisée à la
galerie berlinoise neugerriemschneider en 1999, il avait
refait en ce sens le carrelage jaune et vert d’une zone
d’exposition. Ce nouveau carrelage présentait vaguement
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la même structure que le sol noir coulé d’une autre espace
de la galerie. Il ne s’agissait pas là seulement de la dualité
de la vue et de la découverte qui conduit à s’interroger
sur notre mode de pensée. Lorsqu’il utilise des objets
intérieurs que nous connaissons, Pardo continue – à
traver ce genre d’installation – à se mouvoir sur le terrain
de l’art. Il introduit des perturbations qui s’intègrent
néanmoins dans la thématique de l’intérieur de la
maison, dans le concept du ‘chez soi’.
L’agencement de la façade de le nouvelle bibliothèque
de l’université d’Eberswalde se base également sur
les concepts de la maison et de l’histoire collective.
Le bâtiment a été conçu par Jacques Herzog et Pierre
de Meuron. Ceux-ci se sont adressés au photographe
allemand Thomas Ruff pour le recouvrement des façades.
Ce dernier a sélectionné une série de treize reproductions
développées verticalement. Il s’agit d’images tirées de
ses Zeitungsfotos et appartenant à l’histoire récente
de l’état allemand. Dans le bas, Ruff place une photo
représentant des fillettes sur un toit plat transformé
en jardin, accentuant ainsi la fausseté de l’ensemble
puisque ce type de photo devrait en principe se trouver
dans la partie supérieure de la façade. Une autre photo
représente un avion, image du développement et des
recherches de formes étranges. Une autre encore, un
groupe de personnes installées à l’intérieur de trains
miniatures ... des images ‘parlants’ pour les allemands.
Cette série d’images se répète à l’horizontale, couvrant
tout l’immeuble. Elle est transférée sur le béton et sur les
panneaux de verre, constituant ainsi une stratification
horizontale. Par conséquent, ce qui se révèle le plus
souvent à l’intérieur, est étalé ici à l’extérieur. La référence
aux anciennes maisons d’Europe centrale, dont les
façades s’ornaient de scènes peintes pour ajouter un
supplément d’histoire, est ici incontestable.
Les exemples cités plus haut sont totalement différents
les uns des autres, mais sont tous des témoignages
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partiels du chevauchement de l’art, de l’architecture,
de la photographie, de la peinture ou du design en
rapport avec l’esprit de style, de type ou de modèle. Ces
chevauchements se sont effectués dans une attitude de
citation. A l’origine, c’était plutôt un discours référentiel
qui affirmait – pour justifier ces imitations – poursuivre
des vérités déjà connues. Aujourd‘hui, dans la pensée
contemporaine, l’opération ‘copier/coller’ est devenue
par contre un acte applicable directement par ordinateur
et dont l’origine est à chercher dans le post-modernisme.
Au cours de la dernière décennie, l’idée de ‘copier/coller’
a également pris une autre forme: celle de la répétition
pour elle-même. En tant que formule de compression
et de production de nouvelles images du monde, cette
répétition est à la base du développement des relations
entre différentes expressions culturelles, telles que la
scénographie, l’architecture, l’aménagement intérieur, le
design, la mode, le cinéma, la vidéo ou encore la danse.
La politique d’image de marque de la société Prada,
le choix des architectes Rem Koolhaas, Jacques Herzog
et Pierre de Meuron et donc leur vision de l’architecture
sont cruciaux pour notre époque. Herzog et de Meuron
précisent: ‘Prada représente un nouveau type de client
qui s’intéresse à un type nouveau d’architecture; celle qui
mêne un échange d’expérience et participe à un débat
culturel... ce n’est pas une relation client-architecte
classique, cela va au-delà des limites traditionnelles
de l’architecture et de la mode.’ Leur défi résulte du
nouvel intérêt “utiliser parfaitement la connaissance
des formes et des matériaux dans une nouvelle voie
vivante’. Le premier magasin Prada est établi à New York
et à été conçu par OMA/AMO, auxquels ses responsable
ont également confié l’élaboration du nouveau website.
C’est pour cette raison que le groupe de recherche AMO
travaille parallèlement aux projets de OMA et évolue
dans un éventail de secteur – des médias aux finances, de
l’art à la technologie – en étudiant sans cesse la relation
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entre l’architecture et le commerce, entre la culture et
les comportements humains. Rem Koolhaas relève que
le monde a atteint maintenant un moment intéressant
‘où les implantations autrefois séparées de grands
magasins sont en train de s’agglomérer à l’intérieur d’une
expérience diffuse, continue et hybride’.
Les remarques formulées par Adolf Loos en 1910
peuvent former un point de départ intéressant pour
notre façon de concevoir aujourd’hui l’idée du ‘copier/
coller’. Loos parlait de la décoration, d’ornement et
crime” et de l’accord entre le vêtement et l’architecture.
Dans l’architecture et le design récents, la divergence
entre substance et surface a commencé à jouer un
rôle important. La première se réfère aux bâtiments
(objets) dont la structure ou la coupe constitue l’élément
primordial du projet. La seconde concerne les bâtiments
(objets) dont le traitement de la surface, souvent dans le
cadre de la représentation elle-même, domine le projet
(Vitruve parlait ici d’ombres). Les objets de ce genre sont
revêtus ou emballés dans un matériau qui constitue une
peau séparée de la structure. La représentation de ce
type de manifestation, indépendamment de la substance
du concept, s’est introduite ainsi dans l’essence de la
nouvelle culture de l’objet, dans une nouvelle ‘forme’.
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TXT_CK_NL_2002
CLAIRE BATAILLE EN PAUL IBENS - PROJECTEN EN OBJECTEN
1968 I 2002, LUDION, GENT, 2003, PP. 161-163

Een avond in Brussel, een afspraak met Claire
Bataille, een gesprek over architectuur, hedendaagse
kunst, interieur en design. Alsof het de normaalste
zaak van de wereld is, alsof beroepsmisvorming ons
totaal vreemd is, grijpen we op hetzelfde moment de
tafel vast om te zien –of is het om te weten en/of te
begrijpen- hoe ze in elkaar zit, hoe de poot aan het blad
zit bevestigd, hoe de structuur poot en blad opvangt.
Meer nog: hoe het detail is opgelost.

‘God is in the detail’ is een uitspraak van Mies
van der Rohe, maar wij zitten simpelweg aan een
eenvoudige tafel, geen design tafel, maar wel met
onze bewondering voor het tafelvlak waar we onze
conversatie zullen aan hechten, met onze drang om
te begrijpen hoe dit object in elkaar zit, waarop eten
en woorden gewogen worden, waar zinnen en tekens
geconstrueerd worden, waar we op tekenen en waar
we onze herinneringen aan vasthechten.
Ik wilde voor mezelf onmiddellijk het “waarom” van
onze handeling beseffen en in een flits van een
seconde had ik die hoeveelheid meubeldetails van
Claire Bataille en Paul ibens voor ogen, samen met
de kolommen van Mies van der Rohe, de structuren
van Louis Kahn, de details in het maison de Verre,
de interieurs van de Borrominiaanse kerken, alsook
wetende dat we aan een gewone boerentafel zitten
met een glas rode wijn in de hand. Ik wist het: het
gesprek zou over “identiteit” en “karakter” gaan ...
Voor mezelf zou ik deze anekdote nooit op papier
zetten, indien ze niet zo belangrijk zou zijn, niet in
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de eerste plaats voor mezelf, dan wel als reflectie
tegenover de grote hoeveelheid aan omringende
vormeloosheid (die zich juist doorheen zowel een
overdaad aan vorm, als door een gebrek aan vorm
manifesteert).
Er is een formeel moment dat een intrigerend deel
uitmaakt van de constructie van het bouwen, waarin
de logica van opbouw zich omzet in het gebruik van
het materiaal, waarbij de nodige overdracht van
spanningen naar zwaartekracht wordt omgezet. Het
moment dat één van die kenmerken – identiteiten
– van elk gebouw uitmaakt, is het punt van de
waarheid van het zelf-begrip: misschien één van die
raakvlakken waarop gebouwen architectuur zouden
worden, waarbij ze ruimte creëren en ook ruimte
geven.
Ik wil dus iets kwijt over de “knoop” in de het denken
van de ontwerper, met name in het werk van Claire
Bataille en Paul ibens. Niet zozeer die formele knoop
in één van de zovele meubelen, noch de structurele
knoop bij de houtskeletbouw zoals getoond op
Interieur 78 of de metalen skeletbouw zoals bij de
woning Brandts-Voets te Beersel of de woning
Timmermans te Sint-Niklaas. Maar een belangrijk –
niet onmiddellijk zichtbaar en toch duidelijk aanwezigdeel van hun oeuvre handelt over het beheersen van
dit detail, over de materialiteit van deze constructie.
Het is voor hen een houding geworden van “hoe met
de dingen om te gaan”: het niet zeggen dat hier via
het nadenken omgezet wordt tot kennis, zelfs tot
weten.
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Het denken over de dingen reflecteert zich in het
feit hoe die dingen dan ook verschijnen, ze worden
geaccentueerd zonder formalistisch te worden,
meestal komen ze zelfs los van de standvastigheid
van het materiaal, soms worden momenten
doorbroken en creëren ze nieuwe perspectieven.
Voor Bataille & ibens gaat het om dit herdenken,
niet om bedenken. Een tafel bestaat al jaren, ze kan
niet meer bedacht worden. Idem voor een stoel, een
vork, een schaal, wijnglas, enz ... Wat wel kan is de
manier waarop een nieuwe identiteit en karakter kan
worden geïntegreerd en hoe het mogelijk is dat via
dit “herdenken” ook het gebruik (niet de functie) van
het object kan herdacht worden.
Niet voor niets neemt de H20-tafel een eigen plaats
en ruimte in de wereld van het design in (we willen niet
van bureau spreken omdat het tafel-type als beeld
te veel voor de hand ligt). Is het misschien omdat
deze bijna als een nieuw arche-type is geworden om
reden van haar duidelijkheid, haar referentiebeeld,
haar afstandelijkheid om alle dingen te kunnen laten
gebeuren zonder op zich zelf een plaats en ruimte
op te eisen. En natuurlijk neemt die overgang van de
kolom (we hadden het al over Mies van der Rohe) en
het tafelblad, die schakelbare knoop alles in zich op
om zoveel mogelijk te laten, om alles open te laten.
Of wat dan met de dubbele tafel voor DesmidtHudders, met twee zijkanten in metaal, schakelbaar.
Ze bezit een structuur dat tevens beeld is, detail,
schakel, en dus knoop. Geeft deze tafel niet juist
de mogelijkheid om de ruimte te gaan herdefiniëren
qua gebruik, telkens anders, telkens in een ander
perspectief, zonder daarbij de ruimte an sich aan te
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tasten?
Of het detail van de tafel Coene, als een ontwikkelde
metalen gewricht dat alles inhoudt (letterlijk en
figuurlijk), en terzelfdertijd te maken heeft met de
afschuining van het tafelblad, met een gewilde
lichtheid van overspanning, met een duidelijk beeld
alsof er een vlak in de ruimte zweeft.
Er zou geen reden zijn om over dit detail in het
werk van Claire Bataille en Paul ibens te schrijven,
indien het geen architecturale interpretatie zou
inhouden. In de winkel Charlotte te Antwerpen breekt
de vormgegeven knoop de ruimte open waar de
trap kelder en gelijkvloers verbindt op het moment
waar vloerplaat en draagstructuur samenkomen. De
knoop als een negatieve vorm, op zichzelf een eigen
ruimtelijkheid creërend.
Maar al deze bedenkingen zijn maar een heel klein
fragment van waarover het echt gaat: dat een ruimte
dient om gebruikt te worden en om ervaringen over
te dragen en dat een tafel dient om aan te zitten, te
eten, te werken, te dromen, te roken, te praten, enz ...
Het is dit dat me zo aanspreekt in het werk van Claire
Bataille en Paul ibens: ik hoef niet gealarmeerd te
worden om dit werk goed te vinden, gewoon omdat
er niets te alarmeren valt. Het bezit een soort van
gezonde normaalheid, maar dan wel met een graad
van extreme juistheid. En dit maakt het juist zo mooi:
hun ruimten kan je be”wonen”, met hun objecten kan
je leven, je kan ze gebruiken (ook zien is gebruiken),
je kan ze vastnemen en proberen te begrijpen hoe
ze in elkaar zitten. ‘In der Beschränkung zeigt sich

214

215

MET JAN MOT

JM

INT_JAN MOT_NL_2003
NEWSPAPER N° 35, GALERIE JAN MOT, BRUSSEL, 2003, PP. 3-4

CK

216

Toen ik je contacteerde met het verzoek de gevel van
de nieuwe galerieruimte te ontwerpen, confronteerde
ik je met het volgende probleem: in de nieuwe situatie
moest er iets gevonden worden dat vergelijkbaar
was met de gang tussen de straat en de oude galerie,
een bufferzone, opdat je niet meteen met de deur in
huis zou vallen. Tegelijkertijd wou ik zoveel mogelijk
natuurlijk licht in de galerie. Kan je kort reconstrueren
hoe we tewerk zijn gegaan?
Voor zover ik me nog herinner zijn er een paar
ideeën geformuleerd waarbij steeds een zone van
ongeveer iets meer dan één meter afstand werd
uitgewerkt, maar in het begin lag dat voornamelijk
in het gebied, of in de ruimte van de galerie
zelf. Voor mij was een directe toegang evenmin
wenselijk. In alle geval, het lag voor de hand dat er
een ‘zone’ van enkele seconden diende te worden
geschapen. Die zone wou ik uitwerken samen met
een asymmetrische blik, zowel van binnen als van
buiten. Maar het is me nooit te doen is geweest
om een esthetische gevel te maken. De schetsen
die ik tijdens onze eerste gesprekken maakte,
toonden één of twee muurtjes in de galerieruimte,
en een inkomdeur die geen directe toegang gaf
en waardoor de galeriebezoeker een soort ‘bocht’
moest maken... Om met architecturale termen te
zeggen: een approach, een tussengebied, een inbetween space ... Maar zoals je zelf ook al zei, die
muurtjes waren langs de ene kant goed omdat ze
de ruimte afsloten, maar hadden het nadeel dat ze
vrij veel licht zouden weggenomen hebben. Dus
werd er weer een probleem gecreëerd door een
oplossing te geven ... Dus was het duidelijk: zoveel
mogelijk licht, zoveel mogelijk mogelijkheden en
zo weinig mogelijk iets doen... Vandaar die grote
‘vitrine’ en die verplaatsing van die vitrine naar
binnen toe. Hoewel we eerst ook gesproken hebben
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over het opofferen van die anderhalve meter als
tentoonstellingsruimte, maar daar kwamen we toch
sowieso al op uit.
Het klopt dat het resultaat van al onze discussies is
dat de gevel een enorme vitrine is geworden en de
galerie een kijkdoos, weliswaar met die ene ruime
meter bufferzone ertussen, maar toch precies dat wat
ik aanvankelijk niet wilde. Het was simpelweg de
meest logische oplossing als je niet op natuurlijk licht
wilt besparen. Ik was in het begin zeer begaan met de
condities waaronder een bezoeker de galerie bezoekt,
ik wou graag zijn intimiteit garanderen, kijken zonder
gezien te worden, en ik wou dat zijn concentratie
niet te veel gestoord zou worden door dingen die op
straat gebeuren. Ondertussen heb ik me meer dan
verzoend met die open gevel: ik heb niet het gevoel dat
de concentratie erg onder die gevel te lijden heeft, en
het gevoel van intimiteit is vervangen door een nieuw
element van staging, iets wat in de tentoonstelling van
Tino Sehgal, maar ook van Dora Garcia, sterk naar
boven kwam. Ik zie de tentoonstellingen nu meer in
relatie tot wat er zich buiten afspeelt en omgekeerd
wordt er ook, en voor het eerst, gereageerd van
buitenaf. Je grandioze idee om in de gevel een horizont
te laten lopen had als voordeel dat ik de helft ervan
op een logische manier met filters kan afdekken en
zo belichting en doorzichtigheid aangepast konden
worden. Maar tot nu toe heeft geen enkele kunstenaar
dat nodig geacht.
Nee, da’s juist, ik sta daar ook van versteld. Maar
goed, je bedenkt iets en je levert het af en vanaf
dan wordt het ‘ingenomen’ door de gebruiker,
of bezoeker, of toeschouwer. Los daarvan, die
horizontale lijn kwam er dan misschien ook weer
om net een scheiding, een onderbreking te geven.
Je ziet een gans beeld van binnen naar buiten en
omgekeerd, en toch is er één lijn die je enigszins
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belemmert maar waar je niet door gestoord wordt.
Maar boeiender voor mij was het verhaal van de
kleur van het raamwerk aan de binnenkant: wit
of grijs! Wit betekende dat de galerieruimte als
één geheel afgesloten werd, grijs leidde ertoe dat
het raam ten opzichte van het buitenbeeld meer
verdween. Ik denk dat ook hierin dus opnieuw
verschillende opties mogelijk zijn. En da’s nu het
boeiendste aan die ganse ruimte, inclusief die
één meter twintig afstand en dat raam: het gaat
over ‘over-leven’, mogelijks telkens anders. Het
wordt een soort herkenningsbeeld, hoe simpel
het ook is. Trouwens, wat in de ruimte, of jouw
ruimte, te zien is, is belangrijk, niet dat frame
en zeker niet ik als architect. Daarom ook die
betrachting om een afstandelijk beeld te creëren,
iets dat zo lang mogelijk overeind blijft, steeds herinterpreteerbaar.
Ik heb je destijds niet verzocht om de gevel zo te
ontwerpen dat de ruimte meteen als een galerieruimte
herkend kon worden. Maar ik ben wel benieuwd in
hoeverre je zelf ontwerpt vanuit typologieën. Is dat
belangrijk voor je?
In principe wel, maar hier wou ik duidelijk af van
de gekende stereotypische beelden van een
galeriegevel zoals het grote glas, de ondoorzichtbare deur of de garagepoort. Wat me meer
interesseerde was hoe de ruimte via dit verticale,
open vlak een interactie kon geven met de stad,
met het stedelijk gebeuren zoals je dat ook hebt
met cafés en bars. Om die reden vond ik het
noodzakelijk om een ‘afstandelijk’, ‘neutraal’ beeld
te geven, iets waar je dus alle kanten mee op kan en
dat geen direct stigma geeft naar een zogenaamde
‘moderne’ oplossing, maar eerder iets dat er is
alsof het er altijd al is geweest. Zo kon voor mij de
ruimte op zich interessant worden, door wat er
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zich in die ruimte zou gaan afspelen en doordat
iedereen op zijn eigen manier met die ruimte zou
omgaan, zonder dat die gevel enige aandacht zou
gaan opeisen. De verdeling in gelijke stukken is
louter van pragmatische aard, een maat die net
voldoende is om ook als deur te functioneren en
een horizontale lijn om een soort van afbakening
te geven tegenover tussen stad en interieur ... in
feite een soort ‘spel’, belangeloos, fragiel maar wel
betekenisvol.
Om budgettaire redenen is de gevel in glas en hout
opgetrokken en niet in glas en metaal. Het resultaat is
een gevel die er mogelijk minder modern uit ziet maar
het voordeel is dat hij in ieder geval veel flexibeler is
wat betreft de kleurtoepassing. In het kader van ‘The
gallery show’ heb ik aan Joe Scanlan gevraagd om
een nieuwe kleur te bedenken, ter vervanging van het
neutrale grijs waarin het nu is geschilderd.
Het probleem met een niet-natuurkleurig
aluminiumprofiel is dat het op voorhand gemoffeld
wordt en dat bijgevolg de kleur vastgelegd is voor
lange tijd. Hout heeft inderdaad het voordeel
dat er verschillende opties mogelijk zijn en
blijven. Het neutrale grijs heeft meer te maken
met onopzichtigheid om de ruimte meer te laten
spreken. Een kleurtoepassing  gaat een eigen
autonomie opeisen, het bezit  een eigen ‘laag’, het
laat de dingen op een andere manier werken of
functioneren, iets waar ik voor mezelf ook vanuit
een andere invalshoek zou over redeneren. In feite
gaat het hier ook over een verschillende houding
om met architectuur of om met kunst om te gaan.
Elke supplementaire inbreng aan de architectuur
moet ook een bijkomende inhoud geven, anders
zou er sprake kunnen zijn van overbodigheid, of
zelfs van een zekere gratuitheid ... Tot nu toe heb ik
hier steeds als architect geredeneerd maar voor mij
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is het nu duidelijk dat die rol ‘voorbij’ is, in die zin
dat het gebouw aan de gebruiker is overgedragen,
anderen hebben het in bezit genomen. Ik heb geen
probleem met een supplementaire laag, als die er
enige betekenis aan toevoegt, iets in vraag stelt,
of een eigen verhaal geeft. Op die wijze is het werk
van de architect een soort sokkel, zij het hier een
verticale wand, een dorpel en een afstand van één
meter twintig.
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‘IK KON ME BEST INBEELDEN DAT IEMAND ZEI ‘IK WIL DIT NIET”.
VRAGEN AAN CHRISTIAN KIECKENS,
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Hoe zinvol is het kunst en architectuur in een
Meesterproef samen te brengen?
Als statement is het goed geweest. Maar ik ben er
nog niet uit of het als statement ook een resultaat
heeft. Het uitgangspunt was geforceerd en dat heeft
me soms beangstigd. Ik kon me best inbeelden dat
iemand zei: ‘Ik wil dit niet’. In essentie waren het
allemaal architectuuropdrachten – alleen over
de strook in Almere kun je discussiëren – waarbij
per definitie de noodwendigheid ontstaat vanuit
de vraag naar een gebouw of een constructie of
een stedenbouwkundig plan. Kunst heeft die
noodwendigheid niet. Ze creëert haar eigen
noodwendigheid en bestaansreden. Architectuur
is objectiever. Ze heeft te maken met zo veel
randcondities. A la limite is architectuur een
subjectieve interpretatie van objectieve gegevens.
Je kunt haar altijd toetsen aan de hand van heel
concrete vragen. Klopt het gebouw? Valt het niet
in? Dat is de basis. Kunst is subjectief. Je kunt
ook van kunst niet eisen dat ze noodzakelijk en
onlosmakelijk is. Je kunt het een kunstenaar
niet kwalijk nemen dat een gebouw hem niet
interesseert. Maar het is wel straf als een kunstenaar
erin slaagt om iets te bedenken en te ontwikkelen
dat in al zijn facetten inherent is aan een gebouw.
In die zin ben ik verwonderd dat van de twaalf
projecten er toch drie of vier uitspringen waarbij de
grens tussen kunst en architectuur vervaagd is en
zelfs helemaal opgelost. Het is een merkwaardige
uitkomst, in de positieve betekenis. Ondanks het
gedwongen en wat geforceerde karakter zie je een
aantal boeiende projecten opduiken. Vught, Almere,
Maastricht, Seung-Ah in Rotterdam – het zijn
blijvende dingen en ik denk dat ze op bijzondere
wijze zullen functioneren.
Noodzaak en noodzakelijkheid. De termen zijn al een
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paar keer gevallen. In welke mate is het noodzakelijk
dat kunst en architectuur in verband staan tot elkaar?
Die noodzaak is er niet. Het is een keuze. Een vrije
keuze die volgens mij voorvloeit uit het programma,
de vraag en het project. Toen ze me polsten of
ik de Meesterproef opnieuw wilde begeleiden,
wist ik niet dat de samenwerking tussen kunst
en architectuur aan de orde was. Op het moment
dat bleek dat het wel het opzet was, was mijn
eerste reactie een van: ‘Dat is logisch.’ Maar dat is
precies de valkuil. Voor mij is zo’n samenwerking
logisch, omdat ik er ervaring in heb, omdat het een
natuurlijk proces is, omdat het niet gestuurd is. Ik
zie dat ook in de architectuur van Mike Guyer. Ik
zie het bij Rémy Zaugg, bij Herzog & De Meuron,
bij Diener & Diener. Het zoeken van architectuur
naar kunst is een consistent iets aan het worden,
gedragen door personen. En dat is een belangrijke –
en voor mij essentiële – nuance.
De Meesterproef is een ander decor. Dit zijn jonge
mensen, in het geval van Vlaanderen pas afgestudeerd,
zonder ervaring. Ineens worden ze niet alleen
overdonderd met de vraag van een bouwheer, maar
ook nog eens met de specifieke vraagstelling van
kunstenaars die ze op voorhand niet kennen. Als wij
met een project bezig zijn, waarvan we voelen dat het
nood heeft aan of baat heeft bij de visie van een
kunstenaar, kiezen we onze kunstenaars zelf. Om
een welbepaalde reden. Het is geen conditio sine
qua non. Niet elk werk moet met kunst. Er zijn
opdrachten waarvan je zegt: ‘Een kunstreflectie zou
het versterken.’ Vanuit die optiek leg je een link met de
kunst. Anders niet.
Volgens mij vraagt het een pak bijkomende kennis
en ervaring om ook nog eens de laag van de kunst in
een project te beheersen. Als architect moet je open
en klaar staan om een supplementaire bevraging
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op te vangen. Dat is niet simpel en het lukt niet
met iedereen. Het is belangrijk dat de kunstenaar
voeling heeft met ruimtelijk denken en dat hij weet
wat het opwaarderen kan zijn vanuit een vraagstelling en dat hij niet vertrekt vanuit het formeel
willen imponeren. Als je vier- of vijfentwintig bent,
heb je niet altijd een voldoende onderlegger om dat
allemaal te combineren. Het is al moeilijk genoeg
om op die leeftijd en vanuit die beperkte ervaring
overeind te blijven in de architectuur. Laat staan als
er nog eens kunst bij komt.
Onbewust stuurde de opzet van de Meesterproef aan
op een integratie tussen kunst en architectuur. Is een
verhouding tussen de twee disciplines enkel geslaagd
als ze zo intiem en verstrengeld is?
Dat samenvallen is geen dwingende of absolute
voorwaarde. Ik besef dat het het uitgangspunt
was; nu vraag ik me af waarom. Het is een erg
beperkend uitgangspunt. Waarom zou een
kunstinterventie die iets toevoegt aan het gebouw
minder zijn dan een kunstinterventie die opgaat
in het gebouw? Er is het voorbeeld gegeven van de
wand van Rémy Zaugg in het Roche-gebouw van
Herzog & de Meuron in Basel. Je kunt hem niet
meer wegdenken. Hij hoort bij het gebouw zoals
de ramen erbij horen en de muren en het dak. Hij
is gevel achter de gevel geworden en toch is hij er
heel gewoon pas achteraf bijgekomen. Er is in de
samenwerking geen noodwendigheid om samen te
beginnen. Het kan zijn dat de architectuur voor de
kunst komt, maar het is best mogelijk dat de kunst
de architectuur beïnvloed.
In ons eigen werk is het een heel diverse wisselwerking. Voor de Boulevard Jacqmain in Brussel
hebben we ons beperkt tot de technische ondersteuning van de kunstwerken van Peter
Downsbrough, maar we hebben ook werken samen
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met hem bedacht. We hebben de meer klassieke
interventies, zoals de geluidsinstallatie van David
Claerbout in de Xpo-hallen van Kortrijk of de
kleuren- en materiaalstudie van Lucas Devriendt
voor het gebouw van de Vlaamse Landmaatschappij
in Gent. Die ingrepen kunnen ook weer verdwijnen.
Onbewust en ongewild. In de hallen vergeet men
vaak het geluid op te zetten. Voor mij is het alsof je
geen glas in de ramen zet: de zuil is onaf zonder de
muziek.
Soms vertrek ik vanuit de kunst. Een schilderij of
specifiek conceptueel werk beïnvloedt me en ik
verwerk het onbewust in het ontwerp. Zonder dat
ik met de kunstenaar erover spreek. Dat is nog
een andere houding: de kunst zit erin, maar is er
niet concreet bij betrokken. Het is een belangrijk
onderscheid. Ik beschouw het dan niet als kunst;
het is een inspiratiebron of een uitgangspunt.
Kunst leert mij beleven en in vraag stellen. Ik heb
de architectuur nodig om bouwen te maken voor
de toekomst en ik heb de kunst nodig om me af
te vragen of het wel de juiste weg is. Maar goed,
daarvoor ben ik 30 jaar bezig. Ik weet niet waar het
heen leidt.
De kunst leek de architectuur uit te dagen om een
ondubbelzinnig en overtuigd standpunt in te nemen.
Ofwel lukte de samenwerking, ofwel niet. Er was geen
middenweg.
Ofwel was het goed, ofwel was het niet. En
ondanks de impliciete preferentie voor integratie,
ontstonden er gaandeweg verschillende manieren
van samenwerking. In Boxtel zag je hoe de
kunstenares Gam Bodenhausen de architecten
op sleeptouw nam. Sara en Andrea gingen er met
eenzelfde ijver en présence tegenaan. Sannah
verdween in Maastricht, maar je voelde in elke
lijn van het ontwerp haar aanwezigheid. Het
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zijn interventies en bijdragen die je niet meer
kunt wegdenken uit de concepten; ze zijn er
onlosmakelijk mee verbonden.
Bij heel veel kunstingrepen kun je denken: ‘Moet
dit?’ of ‘Waarom eigenlijk?’ Als het er niet is, blijft
het ontwerp even sterk. Het komt erbij, het is schoon,
maar in deze gevallen is er werkelijk sprake van een
onlosmakelijkheid. Dat is straf. Maar het bewijst ook
mijn vorige stelling: het zijn kunstenaars die op iets
kunnen terugvallen. Ze hebben hun ervaring mee. Je
merkt het ook aan de peters en meters die hen naar
voor hebben geschoven. Wim Cuyvers. Rineke Dijkstra.
Toch niet de eerste de besten. Het zijn mensen die al
tien, twintig jaar over allerlei zaken nadenken.
Het verwonderde me wel dat de sterkste projecten
uit de beeldende kunst voortkwamen. Ik dacht
dat scenografie of industriële vormgeving als
disciplines meer uit de verf zouden komen. Maar
blijkbaar leunen ze qua werkmethode en taal
te dicht aan bij de architectuur. Is het daarom
interessanter om met vrije kunst te werken in plaats
van met toegepaste kunst? Ik weet het niet. Het
samenspel tussen architect en landschapsarchitect
in Blankenberge bewijst dan weer het tegendeel.
Mij viel het op dat mensen zich makkelijk
terugtrokken in hun disciplines. Neem nu
scenografie. Begrippen als opbouw, enscenering,
sfeer kun je inbouwen in een ontwerp. Vaak bleef
de benadering te formeel. Misschien hadden de
deelnemers onderling meer moeten discussiëren.
Of hadden we dat moeten stimuleren. Iederen
spitste zich erg toe op zijn eigen project.
Werd er niet voldoende afstand genomen door de
kunstenaars?
Op bepaalde momenten was de verenging frappant.
Er is niemand buiten het ontwerp gaan staan. Het
had perfect gekund – en ergens had ik het ook
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verwacht – dat iemand het proces en verloop van
de Meesterproef zou aangrijpen om een verslag te
maken, of een weerslag, als zijn ding. Iemand die
zich separaat opstelde, een eigen project maakte
in het gevraagde programma en zegt: ‘Dit is mijn
kunstproject. Het heeft te maken met uw gebouw.’
Een verhaal, bijvoorbeeld, waar hij een week aan
geschreven heeft en waardoor die architect kan
zeggen: ‘Het haalt me onderuit. Ik ben er niet goed
van en ik begin nu opnieuw na te denken.’ Dat
waren de verwachtingspatronen die ik had.
Het is evident dat landschap en architectuur
samen-komen. Net zoals beeldende kunsten
en architectuur elkaar raken. Muziek is al veel
minder evident. Daar merkte je ook dat het
botste en wrong. Uiteindelijk is ook zij beeldend
gaan werken, door licht in te schakelen. Kunst
heeft zich voor een groot stuk aangepast aan de
architectuur. Waarschijnlijk is het een gevolg van
het zogezegd vooropgestelde idee waarbij men
streefde naar integratie. Toch vind ik het vreemd
dat kunstenaars zich niet sterker opstelden door
slechts fragmentarisch, maar wel fundamenteel op
te treden. Grafisch is er niets gebeurd. Of literair.
Terwijl er daar voor mij de uitdaging zit: hoe breng
je architectuur samen met een kunsttak waar het op
het eerste zicht geen duidelijke band mee heeft?’
Het lijkt of kunst in de confrontatie met architectuur
vooral naar relevantie zoekt.
Ik heb me bij geen enkel project de archetypische
vraag gesteld of het nu schoon is of niet. Is dit nu
een mooie interventie? Ik wil daar in se niet mee
bezig zijn, maar je kunt niet volledig uitsluiten
dat het je bezighoudt. Laat ik het zo stellen: ik wil
met goed bezig zijn in plaats van met schoons,
maar iets schoons heeft altijd iets waardevols.
Die vraag kwam niet naar boven. Het mocht geen
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mooie monochroom zijn, of een mooie kleur,
terwijl ik vind dat dat een perfect bestaansrecht
heeft. Ik begrijp dat relevantie zijn functie heeft
en dat het binnen architectuur belangrijk is, maar
zo’n monochroom stelt evengoed in vraag. Andere
dingen, weliswaar. Het is wel confronterend. Ik
vrees dat het moeilijk is om dat allemaal mee te
geven in een Meesterproef.
Moet het architectuuronderwijs meer aandacht
schenken aan kunst en kunstinterventies?
Een hogeschool of universiteit is niet alleen
heiligmakend. Het is plezant om de samenwerking
tussen kunst en architectuur te belichten, maar
vijf jaar is al zo kort. Ik denk dat ze op de hoogte
moeten zijn van stromingen, grote namen en
belangrijke werken. Dat behoort tot het culturele
erfgoed. Net als stedenbouw en landschap vormen
kunst- en literatuurgeschiedenis een fundament.
Een school moet die basis leggen, maar de rest
moet komen vanuit zelfstudie en persoonlijke
evolutie. Ik zeg moet, maar eigenlijk is er geen
moeten aan. Een architect moet niet met kunst
bezig zijn. Al helpt het wel.
In hoeverre beïnvloedt een Meesterproef de
kunstappreciatie van opdrachtgevers en bouwheren?
Mijn opdrachtgevers vragen me zelden naar
kunst. Om de aardse en economische reden dat
er nauwelijks geld voor is. Voor de hallen van
Kortrijk ben ik met Claerbout afgekomen; voor het
kantoorgebouw van Caractère met Bruno Decré. Ik
kan me best inbeelden dat opdrachtgevers kunst
in eerste instantie niet nodig vinden. Als je het hen
voorstelt, vinden ze het leuk, maar zelf zullen ze er
niet op aandringen. In Zwitserland ligt het anders
omdat je een andere traditie hebt, maar zelfs in
Nederland leeft die behoefte bij bouwheren niet zo
sterk.
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Toch heeft een aantal kunstenaars zich kritisch
opgesteld. Harald Thys, Koenraad Dedobbeleer en
Olivier Foulon stelden letterlijk het nut en de zin van
een architectuur in vraag op bepaalde locaties.
Zij hebben zich dan weer heel extreem buiten de
Meesterproef gezet. Het spijtige is dat er geen
discussie geweest is. Ze namen een standpunt in
van separatie; ze zetten zich af tegen en zo werd
ieder gesprek onmogelijk. Er was ook geen resultaat
waarover je van gedachten kon wisselen. Er was
geen aanleiding meer om te praten. Zelfs vanuit
een mogelijk nadenken over kunst, viel er niets
meer te zeggen. Het boeide me niet langer.
Ik hou van een kritische blik en van het kritische
denken maar ik vond dat ze het te negatief
uitdrukten. Hun project was voor mij een totale
ontgoocheling. Vooral omdat ik de potentie van
een open discussie er wel in voelde, maar het zonk
weg in een totale anti-houding. In die zin vond ik
het contrast tussen de Vlaamse en de Nederlandse
kunstenaars opvallend groot. Ze waren veel opener,
meer betrokken. De Vlamingen – niet allemaal –
keerden zich in zichzelf terug, vertrokken vanuit
introvertie. Het is niet beter of slechter, het is
gewoon anders.
Ook op vlak van architectuur tekende er zich een
verschil af tussen Vlaanderen en Nederland. Heel
opvallend was de terugkeer van de typologie van
het huis met zadeldak. Ik vroeg me af of we weer
horizontale volumes met grote ramen zouden
krijgen, maar nee, er is iets gebeurd waardoor we
onze eigen context hebben teruggevonden. We
doen er dingen mee en stellen het tegelijkertijd in
vraag. Het heeft me aangenaam verrast. Ik vond
de Vlaamse architectuur meer gedragen en in de
diepte dan de Nederlandse. Misschien had het met
de projecten te maken, maar sommigen waren te
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intensief bezig met het creëren van een kunstobject
in plaats van architectuur.
Is een confrontatie tussen kunst en architectuur een
oefening in bescheidenheid voor architectuur?
Publicaties kicken natuurlijk op zogezegd kunstige
architectuur. Ik weet niet of het hier een rol heeft
gespeeld. Iemand als Frank Gehry gaat helemaal
op in dat flirten met kunst. Hij legt een vis op het
strand van Barcelona. Is dat kunst? Het is een
object. Ik kan dat waarderen. Had iemand van
de kunstenaars een voorwerp tegen aan nuchter
architectuurgebouw geplaatst, zou ik die spanning
goed hebben gevonden. Maar je mag het niet
overroepen of overschatten. De probleemstelling is
met deze Meesterproef niet opgelost. Integendeel.
Ik denk dat we met een open vraag eindigen en niet
met het resultaat van projecten.
Een van de opmerkingen van de kunstenaars was dat
de begeleiding vooral architecturaal was.
Ik ging ervan uit dat ik pas afgestudeerde
architecten moest begeleiden en dat die
kunstenaars sterk genoeg waren om het zonder
mij te doen. Ik dacht dat ze me omver zouden
blazen, dat ze me niet nodig hadden om tot
een vraagstelling te komen. Dit zijn twaalf
architectuurprojecten. Ik vond het evident die pas
afgestudeerde architecten te begeleiden, maar
ik kon er niet nog eens die interacties met de
kunstenaars bij nemen. Ik verwachtte dat ze straf
genoeg zouden zijn, dat ze me zouden verrassen
met boude en gewaagde uitspraken.
Ik ben geen kunstenaar. Ik wil bezig zijn met
bouwen. Daar komen veel dingen bij kijken, onder
andere kunstenaars, maar in mijn hoofd gaat het
om dat bouwen. Zelfs als ik een installatie maak
waarvan mensen zeggen: ‘Dat is kunst’, antwoord
ik: ‘Neen, ik maak het als architect.’ Ik kan dat niet:
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kunst maken. Ik ben een architect. Ik maak een
ruimte, een structuur.
Is een Meesterproef kunst/architectuur voor herhaling
vatbaar?
Het is misschien interessant andere samenwerkingen op te zoeken. Tussen architecten en
ingenieurs, bijvoorbeeld. Die werelden liggen
dichter bij mekaar. Want hoewel de wereld van de
kunst en die van de architectuur ogenschijnlijk bij
elkaar aansluiten, gaat er een brede kloof tussen de
twee. Je kunt ze met elkaar associëren, maar daar
stopt iedere gelijkenis.
Ik denk dat het boeiend is dat het gebeurd is en
dan vooral omdat het nog nooit gebeurd was. We
zijn beginnen nadenken over het ja, het nee, het al
dan niet, het misschien, het hoe, wat, waar van dat
samengaan. Al die bedenkingen en opmerkingen
zijn ter sprake gekomen. Op zich is dat straf. Het
resultaat is geen afgerond ding. Het is ook nog
nooit beschreven geweest. En dus is het een begin.
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The project is located in the area of the Flemish ‘Polders’
where the client’s parents owned an existing agricultural
farm. The flatness of the landscape, the simpleness of
all agricultural buildings - white painted brick walls,
red terra cotta tiles on the roofs, small windows and big
stable doors in wood - is very impressive and asks for a
great modesty. While this was the landscape environment
for the project, the context in Flanders was somewhat
different as the architecture, which was carried out in
the former decennium, expressed more a reflection
on modern formalism with plastered walls and big
window openings. It was the period of globalization of
architectural forms.
Besides the program and requested surface, the project
consists in the saving, renovation and extension of the
existing farm for agriculture into housing, guest rooms
and art gallery. Three basic volumes, one partly open for
keeping the hay, the middle and oldest one as the former
house and later on for keeping the animals and the third
one, which functioned as the old farmers house, are
situated in an U-shaped form around a patio covered with
grass and with the setting of a singular tree. A pool for
animals existed on the open east side of the patio.
This lay out was taken as a conceptual theme for
the scheme of the whole project. A second patio is
situated behind the first one, thus connecting the new
architectural volumes with the existing ones. In this way
the first open space with a more semi-public character
identifies the history of the site while the second patio
explains about the new buildings with the new functions
and creates a private atmosphere. Integration is meant
here as ‘doing what is still existing’ or ‘building with
tradition’: unpretentious volumes with the same
geometric section as the existing ones are connected
onto each other. There was no need to introduce another
formal idea or expression, no architectural extravaganza,
but an integrated modesty towards the buildings, towards
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the landscape. In fact, these volumes explain more about a
re-founding of a proper language, which seemed to be lost
in the last decade.
But where the house and the nearly two hundred
years old stables where built with bricks and tiles, the
new extensions distinguish themselves with other
characteristics in details and materials. Identical to the
history of interior and landscape paintings as from the
Flemish primitives, such as Van Eyck and van der Weyden,
well proportioned openings towards the landscape
provide a studied light into the interior. In this way the
house protects the interior while openings ‘frame’ the
landscape and rhythm the light. On the contrary an
oblique window volume covered with blue hard stone,
façades in western red cedar and a roof in led explain
that the new extension aren’t related to some formal
existing expression but to the meaning of integration of
time, of disappearance and of well-loved craftsmanship.
The patina of the materials, the slightly changing gray
colors during the progression of time and the will of being
humble in front of the big flat landscape of these ‘Polders’
explain about an attitude of context and building.
Two of the existing buildings do have some changed
but specific interpretation of space and expression. In
the art gallery, which is situated in the former house,
the reflection of the zenithal light in the lower spaces in
combination with the rigidness of the existing windows
expresses the structuring of the entire space in which
pieces of contemporary art have to find their place and
meaning. The elaboration of the remaining façades but
with slightly changes tells about rural craftsmanship
and the idea of using this tradition into other new
interpretations.
But some new interventions do give the project its proper
existence. For sure it isn’t only a way of dealing with
formal expression. It is positioning a building, a house,
into another environment. So there is the 86° angle
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of the inner wall of the long corridor in the new wing,
which is a prolongation of the oblique setting of the
existing volumes. There is the even obliqueness of the
second patio, with an angle of 94°opened to the Flemish
landscape. There is the corner window in which one can
sit or lay down, a simple clin d’oeil to the architecture to
be found on the Iberian Peninsula, such as the corner
balconies on the palaçios in Trujillo where one can
have a view over the Plaça Mayor. And there is the even
more pronounced placing of the singular column in
the gallery space of the unbuilt first project, showing
a capitol with a specific link to the ones which can be
found in the historical palace architecture of Salamanca,
even as a reference to the cultural exchange between
Spain and Flanders. Even more, Enscena de conversacion
(Conversation piece) by the Spanish artist Juan Munoz
is placed in the high grasses in the second patio, which
allows the landscape to entry into the architecture. And
last but not least, the one and only singular tree in the
patio, which reflects on living on a site, on shadow. In the
same meaning, the entry of the building is not located in
the new volume but in the corner space of the first existing
house on the site, thus creating a more appropriate being
connected to the proper history.
All of this talks of a Portuguese attitude in which the
rooted everyday life is set against the architectural
modesty in an agricultural setting. Here one isn’t talking
about a monument but about a house that survives
splendidly in its total absence.
Thus, besides building in the Flemish landscape and
the history of the site - in the meaning also of Jacques
Brel’s Le Plat Pays - the project is an intention to create
some new perspectives for the owners and their familial
relationship with this area, for the site which asks for
new inter-ventions and for the art of building which
today is too much related to formal and photographic
consumption.
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Thus the house as the main theme of architecture in
Flanders, the first house of Alvaro Siza outside Portugal,
is related to an attitude which can be described as found,
but nevertheless going au-delà everybody’s mind through
all new approaches which do create new relationships
between building and landscape, between Portugal and
Flanders, between the existing and the refound.
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Brussel, late namiddag. De zon schijnt. Op de place
Sainte-Catherine/Sint Katelijneplein genieten
mooie, verzorgde mensen van een welverdiend
aperitief na een drukke werkdag. De buurt is
opgeknapt. Brussel is een mooiere stad geworden
sinds ik er in de jaren zeventig mijn jeugd
doorbracht. Brussel omhelst, heel voorzichtig, de
mensen weer.
In de Dansaertstraat/rue Dansaert wordt Vlaams
gesproken. Vroeger weigerde de buschauffeur mij
een kaartje te verkopen omdat ik geen Frans sprak.
Is Brussel weer een bruisende stad? Ik bel aan bij
het bureau van architect Christian Kieckens. Ik loop
de trappen op. Ik ga zitten in een kleine zijkamer
met uitzicht op de bedrijvige terrasjes. Wat brengt
een Aalstenaar naar Brussel?  

POTLOODLIJNEN IN STEEN - DE KRACHT VAN EEN SCHETS
INT_KRISTINE LIEBAERT_NL_2004
KNOKKE STYLE, KNOKKE-HEIST, 2004, PP. 32-35
GEWIJZIGDE VERSIE

DE LIJNEN UIT MIJN JEUGD KOMEN SAMEN
IN DEZE STAD

CK

240

C’était au temps où Bruxelles bruxellait ...
Als kleine jongen vergezelde ik mijn vader
naar Brussel wanneer hij bij groothandelaars
grammofoonplaten ging inkopen voor zijn winkel.
Dat waren prachtige momenten. Ik ging ook
regelmatig op bezoek bij mijn grootouders e een
oom  die hier woonden in de jaren 1950. Die oom
nam me dan mee naar de cinema. Pas deze week
realiseerde ik dat ik een sterke band met Brussel
heb. Ook mijn moeder woonde tijdens haar jeugd
in de jaren dertig in Brussel, samen met mijn
grootouders. Ze kijkt nog steeds op die tijd terug
als één van de mooiere  periodes van haar leven. Nu
ik binnenkort zelf naar hier verhuis, zie ik hoe veel
lijnen uit mijn jeugd in deze stad samenkomen.
De keuze voor Brussel was in eerste instantie
rationeel. Ik wilde dichter in de buurt van mijn
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kantoor wonen en ik verlangde naar de activiteit
van een metropool. Brussel is een moeilijke stad
omdat het wat betreft cultuur zo divers is. Die
complexiteit en diversiteit is nu juist zo interessant.
Dat is precies wat ik zoek. Ik zie ernaar uit om
Aalst en het wonderlijke kamerhuis van Pieter De
Bruyne te verruilen voor een metropool én een door
mij verbouwd industrieel pand. Ik heb negen jaar
in het huis van de bekende interieurontwerper
Pieter De Bruyne in Aalst gewoond.  Ik zie hem
als mijn inspirator en ik vond het een eer om in
het pand dat hij met zoveel overleg inrichtte, te
mogen verblijven. Hij had het in 1972 volledig naar
eigen inzichten verbouwd. Het bestaat uit allemaal
kamers die elk een specifieke sfeer en inrichting
hebben: er is een blauwe kamer, een rode salon,
een zwarte slaapkamer. Alles in het huis ligt vast.
Als bewoner mag je er niets aan veranderen. Het
begint evenwel technische  mankementen te
vertonen. De verwarming is verouderd, de ijskast
is kapot, de loodgieterij werkt niet meer optimaal.
Het is natuurlijk schitterend om in een huis met
cultuurhistorische referenties te wonen, maar ik
verlang naar het eenvoudige comfort zoals bijv.
een goedfunctionerende douche. In plaats van
formicawandpanelen en zilveren tegels aan de
muren, wil ik graag terug simpele gepleisterde
vlakken waar ik enkele werken van hedendaagse
kunst kan ophangen of goed naar muziek kan
luisteren. Ergens misschien een eigen entourage.
In dat opzicht was het huis in Aalst nogal dominant.
ER KOMEN WEER BOUWKRANEN
IN DE SKYLINE VAN AALST.

CK

Aloste/Aelst
Natuurlijk is er nog altijd de grote verbondenheid
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met Aalst. Mijn familie is sinds generaties
Aalsters. Op dit moment ben ik bezig met een
groot project in de stationsbuurt: Het Masterplan.
We hebben met ons bureau meegedaan aan een
ontwerpwedstrijd en hebben gewonnen. Het
gaat om de opzet voor een nieuw infrastructureel
centrum. De stad Aalst heeft het initiatief
genomen. Er komt onder meer een administratief
centrum, kantoorgebouwen, mogelijks ook
een cinemacomplex in combinatie met horeca,
commerciële ruimten en een aantal woningen.
Een groots opgezet project aan de oevers van
de Dender. Het is de bedoeling om met het
ontwerp de Dender en haar geschiedenis weer
aan Aalst terug te geven. In de negentiende
eeuw concentreerde de Aalsterse industrie
zich namelijk rond de Dender. Daar stonden
de grote filatures, de draadspinnerijen bekend
uit Pieter Daens van Louis-Paul Boon. Na het
verval van die nijverheid trok de stad zich
letterlijk terug van het water. Sindsdien ging
het bergaf met de economie van de stad. Aalst
heeft hoge werkeloosheidcijfers. Jarenlang
werd er alleen maar geklaagd dat het niet goed
ging en dat er geen geld was. Nu komen er dus
binnenkort terug bouwkranen in de skyline
van de stad. We moeten meer toekomstgericht
zijn. Het bestuur heeft echt de bedoeling gehad
een eerste aanzet te geven om de stad er weer
bovenop te krikken. Het administratief centrum
zal letterlijk ook het eerste gebouw zijn dat
wordt neergezet. Ik fungeer als supervisor en
bewaak de architecturale kwaliteiten. Je voelt
het enthousiasme groeien. Vanaf het begin
hadden we vergaderingen om alle wensen en
voorwaarden van de betrokkenen te bespreken.
Het Masterplan staat dan wel op mijn naam
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maar uiteindelijk hebben we er met twintig
man aan gewerkt. Het gaat om een totaal
van 65.000 m2. ‘Aalst kiest voor een utopisch
project’ luidde de kritiek in de kranten. In mijn
toespraak bij de opening van de tentoonstelling
verwees ik naar Utopia, het boek van Thomas
More. Toevalligerwijs is dat in 1452 in Aalst van
de persen van Dirk Martens gerold. Dat we dit
gaan construeren bewijst dat ons plan de utopie
voorbij is.
IK TRACHTTE LELIJKHEID TE VERSCHONEN

CK

Het begon met de Stoa.
Ik volgde Latijn-Griekse humaniora bij de
Jezuïeten, een straat verder van ons huis. De
Griekse lessen liggen aan de oorsprong van mijn
fascinatie voor architectuur. Ik luisterde hoe er
verteld werd over het Griekse volk dat ging praten
en filosoferen met Zeno van Citium in de Stoa. Een
lange, overdekte zuilengalerij waarvan er in het
oude Athene tientallen over de stad verspreid lagen,
meestal in de buurt van een marktplein (agora). Ik
herinner het me nog precies. Ik was dertien jaar. Ik
had dat beeld van die Stoa in mijn hoofd en wilde
zo’n gebouw waar mensen met elkaar filosofeerden,
neerzetten. Er zijn al collega’s die mij gezegd
hebben dat er in mijn architectuur veel elementen
zijn terug te vinden die aan de Stoa doen denken.
Als ze een plan met  een reeks kolommen zien dan
vermoeden ze onmiddellijk dat het van mij komt.
Ze hebben misschien gelijk. Ik hou nu eenmaal van
gebouwen waar je in kunt lopen, praten, kijken,
converseren…
Bij de Jezuïeten heb ik onbewust een basis
meegekregen waarachter een heel wereldbeeld
schuilging. Ik prijs me daar gelukkig voor.
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Misschien komt daar ook mijn fascinatie voor
universele systemen uit voort. Dat alle katholieke
kerken wereldwijd naar het Oosten zijn gericht, of
dat alle islamieten zich naar Mekka keren- vind ik
bijvoorbeeld geniale ordeningsprincipes. In die
tijd van het  college begon ik ook met tekenen.
We brachten met ons gezin alle vakanties aan de
Belgische kust door met het exclusieve uitzicht op
een rij appartementsgebouwen die voor mij een
nieuwe Atlantikwall betekenden. Die gebouwen
waren zo’n doorn in mijn oog dat ik ze mooier
probeerde te maken door ze te hertekenen. Ik
trachtte hun lelijkheid te verschonen! De tweede
betekenis van verschonen is verontschuldigen.
Iets mooier maken is in mijn gedachten de
ultieme verontschuldiging om te zeggen dat het
eerst zo lelijk was. Dat vond ik toen al een goede
woordspeling!.
Mijn schetsen voor ontwerpen maak ik nog altijd
met de hand. Ik weiger om op de computer te
werken. Die gebruik ik alleen voor communicatie
en administratie. Ik heb alle schetsen sinds
eind de jaren 1960 bijgehouden, nu al meer
dan drieduizend in totaal. Ze zitten netjes
chronologisch geklasseerd in farden. Op basis
van dergelijke schetsen ga ik samen met mijn
medewerkers aan de slag totdat het gebouw er staat.
Dat is inderdaad altijd een proces van meerdere
jaren. Werfcontroles zijn in die zin voor mij meestal
moeilijk: ik voel vaak schroom. Tenslotte ben ik
begonnen met die kleine potloodlijntjes op een
A4-papier en schrik op zo’n moment tot wat zo’n
streepje is uitgegroeid. Op papier is er verdorie
maar weinig verschil tussen de daad voor een
cirkel of een vierkant! De draagkracht van het
potlood doet me wel eens duizelen. Iedere lijn
die je zet moet daarom een reden, een juistheid
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hebben. Gefundeerd zijn op de condities die je hebt
onderzocht. Een tijdje geleden besloot ik om op de
derde verdieping van een appartementsgebouw, dat
alleen nog maar op papier bestond, een heel groot
raam te plaatsen. Ik had een vermoeden dat het
goed uit zou pakken met uitzicht naar een gotische
toren. Toen maanden later het gebouwd was en
inderdaad dat magnifieke uitzicht er was, ging er
toch wat door mij heen. Dat er uiteindelijk gebouwd
wordt vind ik iedere keer weer een straf verhaal.
ARCHITECTUUR MOET MENSEN HET GEVOEL GEVEN
DAT ZE (ER) MOGEN ZIJN!

CK

Versteende muziek in de ruimte.
Ik geef les aan studenten architectuur in
Antwerpen. Het valt me op dat zij tegenwoordig
meer over ontwerpen praten in plaats van eens
even stil te staan. Ieder afzonderlijk element op
een plan moet doordacht zijn, een noodzakelijkheid hebben. Het feit is dat de studenten soms
op elk ontwerp een hele litanie laten volgen.
Ophelderende woorden bij een ontwerp zouden
echter totaal overbodig moeten zijn. Het moet er
stààn. In de realiteit is het ook zo: je kunt, als je
een huis gebouwd hebt, er ook niet permanent
bij blijven om iedereen uit te leggen waar de
voordeur zit. Soms denk ik dat we te ver gaan in
de beweging alsof we vergeten te zijn. Stilstaan bij
een concept is essentieel voor goede architectuur.
De structuur van een ruimte moet immers
duidelijk maken dat je (er) mag ‘zijn’. Uiteindelijk
zitten we nog altijd  in een kamer hoe hij ook
ontworpen is. Wat dat betreft hebben we er niets
anders op bij uitgevonden. Het is nog altijd die
oude uitgehouwen grot met een opening.
Stilstaan en nadenken betrek ik ook op de ruimte
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rondom een bouwwerk.  Zelfs met de ruimte die
je niet bebouwt moet je rekening houden. Bij een
gebouw met een ingesloten tuin bijvoorbeeld,
heeft men de neiging eerst het complex te
ontwerpen. Wat overschiet is dan de tuin als restruimte. Terwijl een binnenhof juist het meest
collectieve is. Een concept zou in feite vanuit die
collectieve leegte moeten beginnen. Misschien
is architectuur wel geconcipieerde leegte, als
muziek in de ruimte.
Ik loop naar beneden, trek de voordeur achter me
dicht. Kijk even naar boven waar Christian Kieckens
in zijn hedendaagse kantoorgrot zijn spullen bij
elkaar zoekt. Dadelijk vertrekt hij naar Aalst, doet
boodschappen, maakt eten klaar, legt zich daarna
ter ruste in de goddank door de zon verwarmde
zwarte slaapkamer. Om misschien te dromen
van Brussel/Bruxelles en een grote bepleisterde
klassieke woonruimte aan het Saincteletteplein/
Place de Sainctelette, met prachtige lege patio’s
omgord door een hedendaagse Stoa.  
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SHORT TAKES
TXT_CK_EN_1996-2004-2009
TEXT IN PROGRESS
LA VILLE QUI FAIT SIGNES, LE FRESNOY, TOURCOING, 2005, PP. 94-99
FRENCH AND ENGLISH VERSION

FRAMES’ FROM A TEXT IN PROGRESS ON THE WORK
OF PETER DOWNSBROUGH,
TITLED ‘LIFE. LETTERS. CONTEXT.’

‘The intention is not to decorate life but to organize it.’
El Lissitzky

Since the mid-sixties, Peter Downsbrough has created
a multi-faceted body of work encompassing sculpture,
books, films, architectural maquettes, photographs,
collages, sound pieces and, since the early eighties,
wall pieces and room pieces that engage viewers in an
ambulatory reading of space. The restrained vocabulary
used in the wall and room pieces is nearly the same as that
employed in the books: straight black lines made from
tape or tubular pipes, single words occasionally sliced
down the middle vertically or horizontally or with the
spacing of their letters opened up; volumes or surfaces left
unmarked or used as supports for letters and lines. The
lines can serve as the visual equivalents of the pipes, and
vice-versa. There’s a porousness between the room pieces
and the wall pieces, the books and the photographs - a
filtering of ideas from one form  into another. 1
Downsbrough’s work questions the conditions of
contemporary public and private space. His  interventions
employ written language and emphasize the complex
operations involved in experiencing space-operations
that entail both dividing and assembling the parts of the
space perceived. Translating facts, at each time linking
fragments in a new and different way, time and again.
Words transmuted into objects acquire  new meanings
and function as signs in the space.
Precise divisions of lines, letters and words - with obvious
links to historic proportion systems such as the Golden
Section or the Fibonacci-series - reveal new meanings:
distances between words and/or objects or significance
through the sign of the word. The work is carried by the
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simplicity of the words and lines and the complexity of the
meanings they generate.  Individual ‘readers’ select their
own intonation and absorb the work in their own way.
Initially Downsbrough worked in a purely formal way in
private and semi-private spaces, always extending his
gallery and museum projects into the spaces of books,
objects invented as carriers of language. Recently he
has been involved increasingly in urban interventions,
transposing his ongoing concern with the dialogue
between public space and individual consciousness to the
space of the city itself.
Here as elsewhere over the past 30 years, Downsbrough
wrests new meaning from the context of this public
space, or rather, discloses content that has been ignored
or gone unnoticed.  Objects such as words, whole or cut
apart, and the frames, broken or not, displaced or not,  
are silhouetted within open square or rectangular frames
that also frame views of the urban scene beyond. Thus
the word is literally interpenetrated by the urban context.
It is seen, read and interpreted within and against the
background of a particular cityscape which inflects the
word’s meaning as it, in its turn, addresses/annotates the
environment in which it is immersed.  This conceptual
aggregate gives rise to new views that demand attention.
ROLES / ARCHITECTONICS

Of the 50 books that Downsbrough has published in over
thirty years, the one that most fascinates the architect
is Roles / Architectonics (Internationaal Centrum voor
Structuuranalyse en Constructivisme, Brussels, 1983).  It
contains a text by Downsbrough interspersed with quotes
by the writers A. Choisy, Alois Hirt, Andrzej Turowski and
Paul Scheerbarts, and with photographs and montages by
the artist. This book is remarkable not only for being the
first one that Downsbrough published in Belgium but also
because the text was originally presented as a conference
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and especially as it concerns a series of reflections which
go beyond the purely architectural. The interplay between
word and image, between language and (in)sight plays the
role of the architectonic, here.
DENSITIES [DOWNTOWN AALST]

Like so many provincial towns which in recent times
have transformed their historic hearts to satisfy current
interests, Aalst tends to disregard its origins.  A case in
point: Amylum, an industrial glucose manufacturer that
occupies a site between a filled-in bend in the Dender
River and the river’s canalized segment.  Over time,
awareness of and opposition to the factory’s problematical
presence in the town center has grown, and this against
the dramatic and familiar leitmotif of demolishing built
heritage that no longer serves or pleases.    
Architecture deals with accepting and/or rejecting (in
the attitude and thoughts: a state of doing and making)
as well as with considering conditions – the place where,
the material used and the time when. It densifies and is
consequential. Thus, architecture is distinguished from
mere building and transforms necessity to occasion.
It follows that the authenticity of the industrial image Amylum’s included - countermands esthetic purification.
Along with the rest of the town’s industrial legacy, which
dates back to the early days of printing, it is a part of the
local collective memory.
The significance of this contested place is questioned in
Downsbrough’s work ‘Here.’ Moreover, ‘here’ - Aalst and
its essence - is considered not only as abstract subject
but also as concrete place. The gallery space in which the
piece was shown belongs to the town’s industrial heritage
and served as a veritable embodiment of the exhibition’s
theme.  
Densifying as a principle of architecture was demonstrated in a dual way. Whereas the artist Downsbrough
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employs his hybrid language of text and image to examine
and elucidate the city’s raison d’être, the architect
questions the sense of the abrupt stop of each city
fragment which is loaded with a certain collectivity and
that is paired with a notion of personal acceptance and/
or rejection of the present densities of the contemporary
industrial heritage.
Downsbrough’s room piece in Aalst’s Gallery S65
(1996) presents a position that  can be considered as a
guide towards developing an actual meta-architectural
project involving architecture, city planning and art. In
the book Densities (Downtown Aalst), 2 Raymond Balau
writes: ‘The haphazardness of the urban policies of the
second part of the twentieth century lead to the reflection
that the opening toward other logics is desirable and
maybe indispensable. This said, instigating an artist’s
intervention a posteriori is one thing; the pre-requisition
of a critical look, even before engaging in the logistics
of the project, is another thing. Without concessions,
Downsbrough’s work reveals that which happens
from architecture as discipline, and that by which it
is overlapped; he also shows to what extent the urban
world is made of these peripheral, terribly peremptory
proliferations, and hence reveals the restraints of
architectural habits. The work on the urban theme is
not uniquely an aspect of his preoccupations. On the
contrary, it is a conduct that crisscrosses the essence of
his production with an architectonic character, from
the books to the projects for public spaces, by declaring
context the essential question. …. The connections
between levels of significances, as between reference
regions, give a disenclosed resonance to the underlying
themes of his numerous sketches to the projects he
distills from them. The genius loci in this part of Aalst, is
not understandable without a very open perception of its
spatio-temporal densities: Aalst is both the historical city
of the book as well a support city of modern industry. This
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composite memory invokes the capacity of deciphering
these diverse inscriptions, before any position is taken, for
instance within the limits of zoning regulations.
AND / MAAR, OP
AND / POUR, ET

‘As a sound, the letter is a function of time, as a representation
it is a function of space.’ (El Lissitzky).
Commissioned by the City of Brussels and realized in
2003, Downsbrough’s two-part piece bracketing Boulevard
Emile Jacqmain frames the artifacts along that urban
span, most of which are recent buildings pretending to be
architecture. This is a perspectival work in which seeing is
linked with understanding and the second dimension is
linked to the third.
This is exactly what this work is about: uniting essential
things. Urban sounds are reflected in the letters, in the
frames and the words, whether split or not.  Reading
the words, we read the surroundings for clues to their
meanings, scrutinizing the buildings, traffic, people - all
of the urban fabric that comes within the visual scope of
the piece. A liberating force in the context of a twisted
urban context, Downsbrough’s work points to content
where none was noticed or thought to exist.
OCCUPIED

The title of Downsbrough’s film Occupied contains a key
to understanding the work itself. The word ‘occupied’
is defined as ‘engaged’, ‘a place that is taken’ and
‘inhabited’.  This three-pronged single word fits in
numerically with the film’s trio of plan developments
and levels of mental research. First, there is the direct
meaning: the static formal character of the proximity of
the image itself: the frame in which the subject appears:
entre parenthèses / SET.

253

Next, there is the second layer, comprising the photographic/filmic aspect versus the mobility of the image:
going thuds from still to moving. This movement
manifests itself through a series of unfolding split images
which undo this inherently static character: in addition
to the symmetric plan – designated as the classic lay out
by architectural history -, and the vertical symmetry –
translated by exposures and made visible in reflecting
images – the unfolding mainly occurs in depth. And
here lies the essence of Downsbrough’s work: the direct
distance between the very subject and seeing this subject/
here, and.
Yet it is especially the third meaning which moves as
an underlying layer throughout the entire film: the
reflective contextual character of the place of occurrence
and the cognitive which can be observed and stored: TO
CONTAIN/ AS.
And, no less than these three levels of readings, a role has
been assigned to the texts, the three voices and the three
visual rhythms which each coincide at specific moments,
and which only then reveal the essential actual theme
in this work, and that is that the meanings of the words
haven’t been assigned.
Considering all this, Occupied deals with the ultimate of
a neutral empty space, Brussels’ Administrative Center,
an urban non-place occupied by a significant massive
emptiness, in which modernist-inspired buildings form a
reflective frame for a space which once formally occupied
a part of the city, but which here has been transformed
(by the film into the mind) into a thought pattern which
each user leaves behind as s/he confronts her/his own
consciousness.

254

HERE / AND, AND
HERE / AND, AND

(Two room pieces)
Even if they share the same title, these two room pieces
in private settings generate a totally different use. The
first piece (2001) encompasses the entire space of an
apartment with a view to the horizon line of the sea.
The interior contains a number of sliding walls and
for this reason the space is variable and the piece itself
participates in its changing character.  Moving the walls
causes lines to split, words to find their meanings in the
adjacent space, and supplementary spaces in between
to become available. This interior, designed by Claire
Bataille and Paul ibens, is, in fact, a piece of general
architecture in which main spaces and pocket spaces are
linked to one another. It is the old principle of a space that
serves and is being served. Downsbrough takes advantage
of this situation by using specific relationships to give
the walls as planes and the space in its third dimension a
different system than simply intervening on the surface.
Because of the piece, all verbs relating to the interior, such
as ‘to sit’, for instance, are assigned their own ‘place’:
here.
A second room piece (2001) is situated in the back room
of an apartment on the eighth floor with an urban view.  
Here, the space - an average room with a window and a
door -- has been taken for the work in its totality. Splitting
the word ‘here’ between the glass door and window leads
to a double relationship: looking outside from inside, the
city is taken into the here as an event, while light and sun
project its shadow towards the room’s interior. Here the
room is important: the inhabitant is literally in the middle
of the work and participates integrally. Lines with tape,
letters and a metal pipe are, here, too, part of the work,
thus questioning the basic dimensions and proportions of
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the room as a standard container for living.
The works raise questions not only about form and
meaning, but also about the ownership of art. While the
concept of these pieces remains the artist’s property,
‘Here’ can’t actually be possessed or ‘collected’, only
experienced and lived with. Unlike a painting one can take
along or a book that goes in any library, it is a specifically
conceived piece that can be adapted to another space.
AS] THEN
FROM [TO]

Recently, Downsbrough has been making videos in which
he articulates the world of the movements between several
cities. AS] THEN (2003) is about a site wedged between
Brussels’ South Station and the future Arts Center
Wielemans-Ceuppens. Moving trains alternate with views
of the intersection below, with its busy vehicular traffic.
Contrasting with the compactness of the trains are fleets
of trucks shot in Las Vegas. The busy traffic positions itself
against the meaninglessness and the emptiness of the
landscape.
In FROM [TO] (2003) there are rows and rows of trucks
moving as a landscape-like wall on the right lane of a
highway with the necessary slowness. In an interview
with Sarah McFadden, 3 Downsbrough tells about this
particular video: ‘That film is very much about the passing
of time, but it’s also the journey “from/to”, and the traffic
and merchandise moving by truck. It all came about from
driving on the highway between Lille and Ghent, and
encountering those solid walls of trucks where the road
narrows to two lanes.  Of course it’s ultimately boring to
film just that, so I shot part of it in a container park and
located some other truck situations:  Volvo cabs parked
in neat rows for the weekend before going out again.
Movement and the passage of time.
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… It’s about the economy - its structure, organization and
architectonics.  I’m working on a trilogy based loosely
around architecture, transportation, highways and the
movement of goods. Railroads, the highway system,
shopping areas, administration buildings ...
It’s a necessary situation, that flow. Without it, what would
we do? How to get those materials distributed without
disrupting the planet that we’re trying to inhabit? Man
is a peculiar animal. He can’t live off the land without
building a house. Most types of animals group together,
but man does so even more, in cities. The city to him
is much more natural than the forest. There’s nothing
unnatural about cities. I don’t live in agrarian nature, I live
in a twentyfirst century urban nature. I think we have to
stop saying that it’s not natural. The nature of that nature
has to be articulated - we can’t refuse it out of hand.
As to how cities are configured and governed, why and by
whom - we have to recognize it and talk about it openly.
And thus the place of the event tells about a non-place.
Therefore, Peter Downsbrough’s work can be called
atopic: it can be placed but not seized in a determined
fixed place, it always relates to a specific architectural
context and is linked with the social circumstances of
the place, always at a distance, as an act both away and
dispersed as well as close and connected. Brussels, New
York, Lille in one mutual contextual occurrence/ event,
in which the satisfaction of possession is manifested in
the very work through non-possession. Art as a sign of
meaning.
HERE, EN / HIER, AND / ETC

With the integrated installation HERE, EN / HIER,
AND / ETC (2004) at the office spaces along the Quai du
Commerce in Brussels the communicative and collective
passage and courtyards are taken as a motive to give an
essential importance of meaning of spaces which aren’t
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linked visually and functionally to just one use.
Through the glazed entrance and office windows, the
installation is almost totally visible from the street. The
perspective view connects the Dutch words HIER and
EN and the English words HERE and AND, each fixed
on a horizontal or vertical setting of lines. The mixing
of the words – thus also the language - explains also the
mix of expressions and thoughts. The view frames the
enfilade of windows by which the words, some split, are
hold on the left white wall till the end wall. Firstly the
architecture of the building was present, but now, due
to this intervention, the groundfloor is contained in the
midst of the installation which scans and creates a space
of reflection inside out. Looking inwards it explains that
something is happening and that there even is more that
one sees, looking out of the office, even more because
one part of it – ETC – is placed on the wall of the first
courtyard, explains that the urban context, the world
outside, is the ever rethinkable starting point of ‘here’.
RESOLVE / BUT / AND

A second – temporary – installation, RESOLVE / BUT /
AND (2007) is situated in the same location, namely in
the geometrical space connected to the street. Also here,
when the inner sliding door is opened, a perspective
view is defining an sequence of light and shadow outside
looking in, but the other way round, this enfilade plays its
role starting from the narrowness of the corridor through
the glazed space to the street and the side street on the
other side of it. As much as in the former installation, also
here the double use - reading - is fixed. At the first sight
the word RESOLVE may looks quite simple but the context
makes that it gets other connotations. The setting, split
thus partly fixed on the window and partly on the floor,
has a very specific meaning: it is not solving things, but to
decide, to choose, to determine, to settle, to adjudicate ...
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These meanings are of that great importance for everyone
(even artists) having a responsible job in collectivity. In
its steadfastness it is related to architecture and mostly
to a research that means anything else than the copypasted contemporary objects; it gives an intentional
declaration without clarifying it at first glance. Here
also, it is the second reading that expresses the greatest
importance. The very small words BUT and AND on the
sidewalls and on the window show the spatial dimension
of the installation, both tell – between brackets – that the
connotation is not standing on its own but connected to a
global awareness in which architecture and art take part.
A] PART

The art movie A] PART (2008, 2009) is the first edition
of CKA_EDITIONS, a series of multiple objects which
through the themes show affinities with the work of
Christian Kieckens Architects. The movie is shot in the
Citroen garage in Brussels, dated 1934 and designed by
the architect Alexis Dumont and others. It is one of the
most remarkable buildings from this ‘interbellum’ and
modernistic period in Belgium in which, besides the
formal language also the constructive structure plays a
role. Because in 1999 the owner wanted to sell the whole
area, the building was taken as a motive for the integration
of a Flemish Design Center with showrooms for at least 20
companies. In 2006 architecture students of the Antwerp
University College made projects for remodeling it into a
multicultural center. It is 2008 when Peter Downsbrough,
in a proper initiative, makes a ‘traveling’ story through the
building, not only restricted to structure and space, but
also to the mechanics, the use and the setting in the urban
context. This is the global meaning of Downsbrough’s
work: he works with the affinities between the images of
the modern movement, of infrastructural works and the
contemporary use. The movie is typical for his oeuvre:
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as much for the way in which images are set by framing,
cutting, scanded proportions and sequences, as for the
real in situ sound which only appears at the end of the
movie. All the time before, images are taken into account
and what the image moves in everybody’s mind. The
sound at the end places the viewer again into reality.
Editing: Sarah McFadden
The title is a reworking of the title of Sophie Lissitzky-Küppers Life. Letters. Texts. on the occasion
of a discussion about the work of El Lissitzky.
Notes
1
Sarah McFadden, from an interview with Peter Downsbrough commissioned by FRAC Bourgogne
for the catalogue 1:1 x temps, quantités, proportions et fuites, Dijon, 2004, excerpts of which have
been published in Espace de Libertés, nr 319, Brussels University [ULB],  2004
2
Raymond Balau, Densities, Imschoot, uitgevers, Ghent, 1996.
3
Peter Downsbrough in conversation with Sarah McFadden, loc. cit.
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POINTS OU POINTS D’INTERROGATION
TXT_CK_FR_2005
FESTIVAL D’ARCHITECTURE,
INSTITUT SUPÉRIEUR D’ARCHITECTURE SAINT-LUC, LIEGE, 2005
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Une forme contemporaine exprime
une mentalité contemporaine *
Les mots sont des matériaux de construction *
Les architectes sont des agitateurs *
Un espace est un volume négatif *
Une collection d’expressions individuelles est
une expression collective *
« Je trouve » est un résultat d’une pensée *
Trouver et retrouver sont liés *
L’architecture est un art *
L’architecture est de l’art *
Construire veut dire « des témoignages et/ou significations
pour soi-même » *
Il faut faire ce qu’il n’existe pas *
Chaque ville a son décor Potemkine *
Mots et paroles, c’est la même chose *
Réfléchir est temporaire *
Un bâtiment n’a pas de durée *
Le classique est discret *
Le moderne ne l’est pas *
Les architectes construisent avec des murs porteurs
sans matière *
Un ordinateur nous donne un résultat *
Il n’y a pas de grammaire en architecture *
Avancer veut dire « faire autrement » *
Un architecte est un avocat *
Dessiner est un langage *
La profondeur n’a pas de dimension *
Les magazines sont importants *
Contexte veut dire “avec du texte” *
Tout doit être expliqué *
Construire, c’est écrire sans texte *
Les architectes sont des écrivains *
Le moderne est aussi baroque *
La lumière et l’espace sont les matériaux de construction
les meilleurs marché *
Un bâtiment est une signature *
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L’architecture peut être vue en images *
Construire est hybride *
Une idée est un concept *
L’architecture coûte plus qu’une construction ordinaire *
Il faut suivre l’esprit du temps *
Le vrai et le logique sont des dissonants *
Le construit n’a pas de poids *
Une éducation architecturale est académique *
« Je veux » a une importance *
Il faut retrouver le « genius loci » *
La règle est devenue une exception *
Une présence formelle donne du plaisir *
Le XIXe siècle reste encore l’ère d’aujourd’hui *
Il y a trop peu d’architectes *
Chaque architecte doit construire *
L’architecture est modieuse *
Continuer veut dire inventer de nouvelles choses *
Intelligent a la même signification qu’intellectuel *
* Point ou point d’interrogation selon le choix du lecteur
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Afgelopen jaar won Christian Kieckens nog één
van de Architectuur Awards voor het beste nietresidentiële gebouw. Deze zomer publiceerde
hij ZDB 2, een vervolg op zijn monografie Zoeken
Denken Bouwen. Dit architectuurboek kan je
eigenlijk lezen als een handboek over hedendaagse
architectuur. Het typeert Kieckens trouwens als een
architect die zoekt en denkt niet allen over bouwen
maar ook over de architectuur van 2005 en over die
van 2006.

ARCHITECTUUR WORDT ALMAAR FRAGIELER
INT_KOEN VAN SYNGHEL_NL_2005
DE STANDAARD, BRUSSEL, 23 DECEMBER 2005

Christian Kieckens is een uitzonderlijke architect.
Sinds meer dan dertig jaar is hij tezelfdertijd
werkzaam in verschillende  domeinen, gaande van
de architectuur, over het interieur, de scenografie,
de beeldende kunst tot en met stedenbouw. Zijn
engagement voor het vak van architect en het
opkomen voor de rijkdom van de architectuur
als discipline, maken van hem niet alleen een
natuurlijke lesgever in de architectuur, ook in
binnen- en buitenland is hij een veelbevraagde
gastdocent architectuurontwerpen.
Vooraleer te peilen naar de tendensen in de
architectuur van het afgelopen jaar, vraag ik
naar zijn eigen werk van het afgelopen jaar. Zijn
antwoord geeft meteen al de richting aan van het
gesprek, namelijk een grote bezorgdheid voor de
toekomst van het vak.
CK
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Wachten en nog eens wachten. Misschien heeft
dit wel het afgelopen jaar getekend. Negen
maanden bijvoorbeeld, wachten om het contract
rond te krijgen voor het verder uitwerken van het
gewonnen wedstrijdontwerp voor de heraanleg van
de stationsbuurt in Aalst. Als architect sta je in het
midden van de enorme complexiteit van dergelijke
dossiers met een hoop betrokkenen zoals de stad,
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de spoorwegen, de lijn, de investeerders… Als
architect sta je daar als ontwerper maar vooral als
kwaliteitsbewaarder redelijk kwetsbaar en vooral
alleen.
Door de economische terugval in Nederland werd
het ook stil rond een paar projecten. De bouw van
een appartementsgebouw op het Ceramique-terrein
in Maastricht werd vertraagd. Het is niet duidelijk
maar het is wachten. Hetzelfde verhaal in Bergen op
Zoom.
Die economische terugval is misschien geen grote
tendens maar het tekent de atmosfeer waarin de
architectuur moet ontstaan en die economische
conjunctuur zet de architecten ook onder druk.
In Nederland is het de laatste tijd meer en meer
gebruikelijk dat je als architect niet meer mag
ontwerpen dan de gevels van de gebouwen. De
ontwikkelaars, de bouwmaatschappijen zeggen
botweg dat ze beter zelf de plannen kunnen maken.
Uiteraard zijn dat de meest stereotiepe plannen.
Maar als je als architect je job ernstig wil doen, en
ruimte scheppen voor mensen van vandaag, voor
levensgewoonten van vandaag dan is dat niet meer
mogelijk.
Eigenlijk ziet het er naar uit dat je als architect meer
en meer wordt gevraagd om een gebouw te designen,
om de verpakking van een gebouw een look te
geven. Of  als je enige naambekendheid hebt om
je signatuur te lenen. Het is een kwalijke tendens
die in Nederland al schering en inslag is, maar
die zich ook begint aan te dienen in Vlaanderen.
Ik vind dat een pijnlijke evolutie omdat je als
architect toch een zekere ethiek hebt en gebouwen
aflevert waar mensen in moet wonen, werken,
leven. De druk vanuit de economie wordt zo groot,
het winstperspectief van ontwikkelaars wordt zo
determinerend, dat wanneer je als architect toch
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een goed plan wil afleveren, toch interessante
ruimtes wil maken, je uit de markt wordt
geconcurreerd door architecten die weg ingaan op
dergelijke vragen.
Daarmee samenhangend is de opkomst van de
collectieve woningbouwprojecten. Aangezien de
bouwgrond duur is geworden en het individuele
bouwen stilaan onbetaalbaar wordt, ontstaan er ook
meer en meer collectieve woningbouwprojecten.
Architecturaal een hele uitdaging om iedereen
daarbij een kwaliteitsvolle buitenruimte en privacy
te bieden. Maar hier heb je als architect niet meer
te maken met een individuele bouwheer, maar met
een professionele die ook winst wil maken op de
architectuur en die kost wil beperken. Dat leidt vaak
tot banale repetitie. Architecten kunnen bijna geen
tijd meer stoppen in hun ontwerp, ofwel moeten
ze het op de rug doen van hun medewerkers of
stagiairs.
Misschien heeft dit nog niet onmiddellijk invloed
op de architectuur in Vlaanderen, maar dagelijks
krijg ik vragen van jonge buitenlandse architecten
om bij mij op kantoor te komen werken. Goed
opgeleide mensen, met een werklust die jonge
mensen van ons nog zelden kunnen opbrengen.
Niks is hun teveel, ze zijn juist aangesproken uit de
research die een aantal goeie architecten bij ons
nog uitvoeren. Maar nog meer architecten staan
klaar, ook in de rest van het voormalige Oostblok
en zelfs in India, enz. Dit zal ongetwijfeld invloed
hebben op de architectuur van morgen.   
Wedstrijden zijn de in de voorbije jaren populair
geworden in Vlaanderen. Zeker ook de Vlaamse
Bouwmeester heeft een belangrijke impact gehad. Hoe
zie jij die situatie evolueren?
Ik heb altijd de procedure van wedstrijden
gewaardeerd, zeker als manier om jonge mensen
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en nieuwe ideeën een kans te geven. Maar de laatste
tijd heb ik enorm veel vragen bij al de energie die
verloren gaat. Gebrek aan goede verslagen, geen
publieke tentoonstellingen zodat de mensen ook
kans krijgen om al die ideeën te ontdekken en te
zien wat mogelijk is. De kans wordt verkeken om
architectuur in de brede lagen van de bevolking
te laten doorsijpelen. Vaak zijn bij wedstrijden de
budgetten te laag, of draaien wedstrijden uit op pro
forma procedures, of zetten lokale politici de jury
buiten spel…
Er worden ook wedstrijden georganiseerd waar
ze niet nodig zijn, en dat gaat maar door. Het zijn
de architecten die investeren, die hun ideeën
uitwerken maar er is een ongelooflijk gebrek
aan respect voor al dat werk. Vorig jaar hielden
elfhonderd architecten op met werken als architect,
dat is een getal dat spreekt, en die tendens zal zich
doorzetten.
Je ziet nu al dat architecten zelf beginnen boeken
uit te geven, om een goede plaats te verwerven in
de publiek opinie. Meer en meer draait het om
communicatie in plaats van vakwerk, het ambacht
van architectuur. Het is een grote evolutie die niet
te keren is. Het is een vraag die ik me ook al jaren
stel hoe je als architect kwaliteitsvol kan blijven
werken binnen een wijzigend economisch en
maatschappelijk landschap.
Ik denk dat hier een taak is weggelegd voor
het onderwijs. Ik denk dat we een ander soort
architectuuronderwijs nodig hebben. Het doet me
denken aan de volgende anekdote. Vorige week
zat ik in een jury in Le Fresnoy in Tourcoing voor
postgraduaat nieuwe media. Het viel me op dat
die studenten daar allemaal rond de dertig jaar
oud waren en dat zij allemaal met zeer tijdelijke
dingen en constructies bezig waren. In Vlaanderen
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leiden wij jongeren op, twintigers die gebouwen
ontwerpen voor, bij wijze van spreken,  de
eeuwigheid.
Ik denk dat we daar moeten over nadenken, hoe
en wie we opleiden. En met wat zijn we bezig, het
tijdelijke of het langdurige? Misschien heb ik wel
meer vragen over de hedendaagse architectuur, dan
antwoorden.
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The house has to please everyone, contrary to the work of
art that doesn’t need to please anyone. The work of art is
something personal of the artist. Not so the house. The work
of art is put into the world, whether there exists a need for it
or not. The house fulfils a need. The work of art doesn’t owe
a justification to anyone, the house to everyone. The work of
art wants to wake people from their comfortable position.
The house needs to serve their comfort. The work of art is
revolutionary, the house conservative. The work of art points
out new roads to people and thinks of the future. The house
thinks of the present. Man loves everything that serves his
comfort. He hates everything that threatens the position he
has conquered and assured and everything that bothers him.
And so he loves the house and hates the art.
So the house has nothing to do with art and isn’t it so that
architecture can be considered as one of the arts? That is
correct. There is only a very small part of architecture that
belongs to art: the funeral monument and the statue. All the
rest, everything that has a function, should be excluded from
the realm of art.

SCHMUCK
TXT_CK_EN_2006
ANSPACH NEWS, BRUSSELS, 2006

Adolf Loos, fragment from ‘Architektur’, 1910, in Trotzdem,
Wenen, 1931

Today, however, art has appropriated new meanings. In
addition, we see that the entire world of art, design and
architecture no longer has clearly defined delimitations.
Architects think they are involved with art, artists are
convinced they design better spaces than architects.
Designers develop their products as art objects and artists
are asked to design design objects.
There are more than enough examples of interaction
in which the division is barely discernable. In his
‘tract’ Architecture, Donald Judd described certain
methodologies such as symmetry, series of numbers,
building in locations in which had been built before, and
so on, ... while he was able to conceive his own building
complex in Marfa. Do these buildings belong to the world

272

273

of functional architecture or are they pavilions - follies
- based on a historical model, with their own distinct
eloquence as they have been designed functionless,
something that can’t be said of Judd’s complex.
Gerhard Merz designed a small school building that
incorporates all characteristics of architecture (Merz also
signed the pamphlet Anche Io sono Architetto). And more
diverse examples can be mentioned. What, for instance,
is the significance of Theo van Doesburg’s studio home?
Isn’t it so that Helmut Federle’s Kunst am Bau project for
the Swiss Embassy in Berlin (designed by Diener & Diener)
provides a clear statement in which he clearly reacts
against  ‘on the building’ by conceiving his work for the
opposite façade? A similar story goes on in the Novartis
building in Basel where he covers the entire building
with panes of colored glass: a particular consistency
that doesn’t damage the building mass: Konsistenz
versus Substanz. A similar attitude can be seen in the art
interventions of Adrian Schiess and Felix Müller in the
works of the architects Gigon & Guyer. Colored walls
singularly create three-dimensional spaces that support
the architecture. They have a system of their own, and an
inextricable coherence.
Conversely, during the last decades architecture has
become, both in appearance as in basic matter, one of
the most important themes in art and photography. This
phenomenon, however, is not so new. In 1460, a student
of Piero della Francesca made the painting Veduta della
città ideale (Palazzo Ducale, Urbino) in which various
architectures are presented as one urban entity. A similar
story appears three centuries later in the painting Rialto
con il ponte secondo il progetto di Palladio e con altri
edifici palladiani (1759) by Antonio Canaletto (Galleria
Nazionale, Parma). Aldo Rossi described that this image  
‘has the power of fantasy, originated from the concrete’.
This quote of Rossi is all the more fascinating as it
implies a reason for grasping the recent developments in
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presenting architecture. Obvious is that, next to the actual
presentation, it is often about construction an image.
Where most of the (architecture) photography boils down
to fixing a specific moment or building, in art we can
speak about the registration of several moments in one
single image, as, for instance, in portraits.. In this context,
architecture can be considered as a portrait with an own
character and identity..
In recent history, remarkable conceptual positions
can be noticed: in the United States, early photographs
of, among others, Alfred Stieglitz, William Strand and
Lee Friedlander and, more recently, photographs of,
among others, Ed Ruscha, Lewis Baltz, James Welling,
Stan Douglas and Peter Downsbrough. On the other
side, the entire Düsseldorfer Schüle with Bernd and Hilla
Becher, Andreas Gursky, Thomas Struth, Gunter Förg,
Thomas Struth, Heidi Specker, Candida Höfer and others.
The Bechers work in the first place with ‘cataloguing’
architectural fragments. It might be interesting to
know that Becher’s father owned an entire library of
photographs. A similar neutral approach can be seen in
the early twentieth century in the work of Karl Blossfeldt
(enlargements of herbs and plants), Albert Renger-Patsch
(photographs of the first industrial landscape in the
German Ruhr area) and in the work of August Sander
(types of human figures) and that has been passed on by
the Bechers as an Erziehung (apprenticeship) to that new
generation. One of the first exhibitions was De Verzegelde
Bron (The Sealed Source) in Rotterdam in 1984.
The grasping of architecture in photography peaked
at the 1991 Venice Architecture Biennale when the
buildings of Herzog & de Meuron for the Swiss Pavilion
were explained by means of the photographic work of,
a.o., Balthasar Burkhard, Hanna Villiger and Thomas
Ruff, with whom, by the way, the architects realized more
buildings as well as publications.
Exactly their work takes on the pertinence of art inter-
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ventions in architecture. Their buildings – originally of
a pure nature and with structural logics – have become a
mechanism of SpätBarock or Roccoco in which screens
en façades claim their self-importance, almost entirely
detached from the entire content of the building. The
façade becomes a story in itself, a system of Schmuck.
The ultimate example here is Thomas Ruff‘s intervention
for the library in Eberswalde, where German history is
incorporated in the photographs screened on glass and
concrete along the exterior side of the building. Art in
public space. A confrontation with native history as a
public tract. Might we discern here the reference of the old
Swiss houses with their painted façades?
Yet there is also the other side of the routing, that is,
the photographic image of architecture has modified
architecture in itself. On the one hand, there are those
photographic screens on various façades of buildings
of the most recent decades. On the other hand, the
photographic recordings lead to new reproductions, new
identities in architecture. In this context we can wonder
what the implications are of ‘framing’, ‘setting’, ‘placing’,
‘screening’, and so on, in the vocabulary of architecture.
Not only the fixed image is important, but also the
moving image makes an entrance in architecture.
Bernard Tschumi, for one, describes this theme in his
buildings. ‘Parcours’, ‘intervals’, ‘sequences’, and so on,
also belong in the new terminology. Not to speak about
video-clip interventions in which architecture becomes
a 3D-configuration that is avidly sampled and re-used
starting from this image to a possible reality. Exactly this
generic attitude leads to borrowing (taking, copying),
more specifically about words and ideas, and as a
consequence, also referential images.
The previously mentioned quote of Adolf Loos,
together with the entire content of his most famous text
Ornament und Verbrechen 1 in which Loos reports that for
contempo-rary artists and architects creating ornaments
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equals criminality, is even more pregnant, certainly when
we see that art is defining public space in some areas. Has
the architect or city planner failed to develop a good plan?
Doesn’t this make the artwork into a decoration of space?
Isn’t this attitude a prolongation of a mentality in which
works of art fit above the mantelpiece? Or should they
disturb that space in order to be good? Or does art need to
belong to the world of finance just as architecture belongs
to real estate and heritage?
Isn’t it necessary that architects deal with their own
profession, that is, architecture? Shouldn’t they again
conceive and shape the urban space? Does art belong to
the public space or should it remain within the protective
embrace of architecture? Or have we seen that an urban
space is also an interior, an urban room within which
art can prosper? And isn’t it so that schmuck belongs to
the world of making things, buildings or architecture
understandable, as long as we deal with the notion’s
consistency without adding supplementary adjectives
such as ‘decorative’? Isn’t it necessary to work again
with tectonics and shouldn’t architects therefore design
façades that are built in tectonics rather than a screen or
a glass pane or a photographic image, but as a place in
the city, the city that belongs to everyone. Shouldn’t we
therefore work again with the essence schmuck: one of an
archi-tectonic nature, a kind of abstrakter Schmuck?
*
Schmuck [German]: decoration[s], ornament[s], adornment[s], embellisment[s]
Translation: Kaatje Cusse _ Editing: Rik Nijs
Notes
1
Adolf Loos, ‘Ornament und Verbrechen’, 1910, in Trotzdem, Georg Prachner, Wenen, 1931
Both texts appear in a Dutch translation in Dat is Architectuur, edited by Hilde Heynen a.o.,
editions 010, Rotterdam, 2001
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Veronique Boone and Lars Kwakkenbos
interview Christian Kieckens, a Flemish
architect whose work ranges beyond mere
architecture. Art, scenography, graphic design
and architectural history are an integral part
of his architectural quest. As the driving force
behind Stichting Architectuurmuseum (19831992), he casts a critical eye over the Flemish
architectural scene.

SECRETLY BEAUTIFUL
INT_LARS KWAKKENBOS_VERONIQUE BOONE_NL/EN_2006
A10 #11, AMSTERDAM, 2006, PP. 22-24
ENGELSE VERSIE
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In 1999 you wrote in Buildingness: ‘architects should
start by making buildings rather than architecture’.
Today it sounds almost like a cliché, and the authors
of such clichés often secretly build beautiful buildings.
Do you still stand by that statement?
It does indeed sound like a cliché, but what I mean
is, every architect should know what good building
is. Only then is it possible to achieve intelligent
building, and that is architecture. Not everyone can
manage intelligent building, and nor should they,
but everyone should start out knowing what good
building is. The statement resulted from reflecting
about architecture education. Students want to
make architecture in their first and second year; it’s
like cooking without knowing what the ingredients
are. When I see the horrendous results I think to
myself: first learn what brick and concrete are. So in
that context I would still say that today.
Is that sort of attitude purely a matter of education?
No, it’s also to do with a country’s tradition.
Clients in Flanders want either the lowest common
denominator or what’s in the architecture
magazines and books, but there doesn’t seem
to be any in-between any more. Something that
looks like an ordinary building, but stands out
because of its fine detailing is a dying breed. Here
in Belgium the most original form usually wins the
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biggest prize. But perhaps I myself could be accused
of making architecture to get into the books. It
doesn’t really interest me, but if they ask me to be in
the books, I’m not about to refuse.
Let’s turn to practical matters. We’re sitting in your
own office. An example of intelligent building?
No, I don’t regard this office as architecture.
The building was already here, first it was a toy
warehouse and later a wine store, and if I were to
stop being an architect I might become a gallery
owner and then it would become a gallery.
And that red in the toilets?
It should really have been red for one space and
black for the other. A reference to El Lissitzky. Two
squares see that all is chaos and fall apart. But I’ll
have it changed one of these days. Call it a gimmick.
Another example, the Brits Pad house in Knokke, for
instance, that stands out.
It stands out in that sea of pseudo-Normandy
villas. For me it, too, is simply good building: three
times the same span and internal walls that can be
removed... but there’s no intelligent structure, no
spatial quality, no intelligent light penetration, so
no intelligent building. That house in Knokke is the
absolute maximum achievable under the prevailing
regulations: the volume, the white façade, the red
roof tiles. The design rules were pushed to the
limit; it couldn’t accommodate another square
centimeter. It is a volume, almost identical to what
was there before. Remove the windows, replace
them with crossbar windows, and the building
wouldn’t stand out any more. I don’t want to spend
my time on decoration but on the abstract and the
tectonic. Those windows, for example, are slightly
bigger than normal. And when you look outside
you look partly through green tinted glass. So the
neighbors’ grass is greener. The disposition of the

280

VB/LK
CK

VB/LK
CK

VB/LK
CK
VB/LK
CK

VB/LK
CK

VB/LK

windows was inspired by the Swiss artist Rémy
Zaugg. In fact, that world of the house is a portrait,
and each part of that portrait is a window, and that
window is a painting, of that world.
So that is indeed an instance of intelligent building?
Only if you define intelligent as a subjective
attitude. Knokke is a statement, but that has
nothing to do with intelligent building. It stands
amidst all the junk and whatnot around it. I’m glad
that it’s there and that it holds its own.
Is this false modesty?
They’re always accusing me of that. In Knokke
the statement didn’t come until afterwards,
when I realized how difficult it was going to be
to get the building past all the constraints. I got
the commission on Monday and had to have a
preliminary design ready by Friday. No time for
strategies. But when the first bits of furniture
arrived and I saw a copper ventilator, I thought, it’s
a lost cause (laughs). You go to all that trouble to
incorporate handsome light fittings and then you
get that kind of tenant.
A word that occurred to us: Fremdkörper?
(Laughs heartily.) Are you serious?
It was quite obvious in Knokke.
When you build something new in a context where
there hasn’t been anything new for twenty or thirty
years, you disturb something. But if you were to
remove it later on, would that be a loss or not? If it
were, that would be an indication that I got it right,
at that point it has become part of its surroundings.
Where does integration stop and isolation begin?
bOb van Reeth once said, ‘Integration is standing
alone beside the others’; I think that’s a good way of
putting it.
Framing the view is a recurrent theme. How rigid is
such a frame?
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For the Escada house in Mechelen I thought, if we
were to make a terrace there on that particular spot,
we could have the most amazing view of the St.
Rumbold’s Cathedral. And we have! Nobody sees
you, but you see everything. And the view is reflected
in the window as well. I always like to be able to see
a church, as a kind of link to where you are. The Van
Hover-de Pus house in Baardegem is one big frame.
The occupants wanted to hang a painting there but
it didn’t work, the framed view of the landscape was
too powerful. That’s great.
Are they the ideal occupants?
I suppose they are, yes. They live there with their
two Le Corbusier chairs and a telescope, they don’t
need anything else.
The skylights then. We often see skylights turn up
in your buildings. In the private town house in Elsene,
for instance.
What am I to say? It’s about bringing light in...
Aren’t they a bit too fine for merely letting light in?
They are two ‘canons de lumière’. The owner is
Portuguese and is quite familiar with the work of
Alvaro Siza; we made him a present of a ‘canon de
lumière sizarien’. This roof dome serves to bring
light deep into the house. The second combines
with a large window to create a sort of evening living
room. During the day you have an illuminated wall,
and in the evening you look at a pink-tinted park. At
the same time the window is a kind of frame when
you sit in a chair. And because of the incidence of
light, you can’t hang a picture on the wall. The light
and the view are more important than any painting.
The same as in the house in Baardegem.
The position of the lanterns in the exhibition hall in
Kortrijk was based on the Fibonacci series: 1-1-2-35- ... The evening light turns them pink, the morning
sun blue. And at night they throw out light like roof

282

CK

VB/LK
CK

VB/LK
CK

VB/LK
CK

lanterns.
Studying the baroque domes in Rome and
Czechoslovakia made me realize that light is
actually a building material. And that that is in fact
the essence of architecture. Shut up in churches
with a camera, and all the time in the world to
discover that. Baroque is a sort of moment of
synthesis in architectural history. It had that
sense of climax of that craving after all kinds of
world views. Architects were much more than just
architects, and that makes one realize that we’re
nothing any more, less and less all the time, with
more and more pretensions. (laughs)
That sounds like a kind of nostalgia for the pursuit
of perfection.
The slate roof of the Caractère office building was
drawn down to the last millimeter. Then along
came the contractor to tell us that he had new nails,
just a little bit thinner. We drew it all over again.
But there’s never enough money to have an entire
building constructed with millimeter precision.
You have to focus on certain things. In Caractère
the alignment of the various planes had to be
perfect, in Knokke the windows had to be perfect.
You certainly make things difficult for yourself. It
sounds to me as if you need to be at the site every day?
Yes, but I don’t do it. You know what, it’s not right,
to have to do that here in Flanders. Builders no
longer have any pride in their craft. You can draw
something and they just shrug dismissively. You
can order them to pull it down, to do it differently,
but often you’re left to foot the bill.
Your design practice is labor intensive. How do you
manage that financially?
I teach. I couldn’t survive otherwise, but I enjoy
it. Commissions like the houses in Knokke or
Baardegem are out of the question now. In the
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Netherlands you can still make a profit, although
even there it’s not like it was ten years ago. You have
to really insist in order to oversee the detailing, but
you still come out ahead. Here in Flanders, you
lose. The more innovative you are, or the more you
change things, the more it costs you.
There’s a trend for more good architecture to be
produced via developers. Is that a good or a bad thing?
It’s an increase in scale. It means no more window
detailing. You’ve got only 750 euro per square meter
to play with. But you still want to retain certain
details. Such as a narrow moulding at the junction
between natural stone skirting and plaster, like a
little crown moulding carried by the skirting.
Clients in Flanders want either the lowest common
denominator or what’s in the magazines and books.
And that much is still possible. Just that. (snaps his
fingers)
Artists then. You often collaborate with them; Clients
don’t ask for art, but you sometimes suggest it?
Yes, but I’m not going to do it anymore. Do I think
it matters? Yes, but I don’t have the right clients.
There’s no call for it. So I don’t do it anymore.
But sometimes you do something approaching art
yourself?
I do, yes. White Out Space in Knokke wanted me
to collaborate with Willy de Sauter. They were very
taken with my photographs of the baroque domes,
but I asked whether I could do something with
architecture. I sketched a line on the gallery
floor plan: added a little wall and solved a situation
that had been a source of irritation for ten years.
The gallery owner was happy and Willy was able
to make a nice work on it. The only problem was
that it cost money, unlike hanging photographs,
and that’s obvious in the finish. So yes, I get quite
close sometimes, but my starting point is always

284

VB/LK

CK

VB/LK

CK

VB/LK

CK

VB/LK
CK

architecture. You’ll never hear me saying that this is
an artistic intervention.
And art scenography? Hans Arp in Bozar in Brussels in
2004, and ‘Besloten wereld, open boeken’ in Brugge in
2002.
I take the concept ‘layout’ and literally try to ‘lay it
out’ in the sense of ‘explain’, and to translate it into
space.
And beauty? The brique de verts glass brick you
designed in 1995? Aesthetic, sober, once again that
attention to material.
The request was for decorative glass; to do
something with glass. I’m an architect, I build.
And what do I build with? A brick. A glass brick:
verre is glass, glass is green, green is vert. A play on
words à la Serge Gainsbourg. It has nothing to do
with aesthetics. And of course, it’s nice to imagine
making an entire building with it. But that would be
much too heavy and too expensive.
You are not the only architect in Flanders to pay so
much attention to materials. Robbrecht and Daem
or Marie-José Van Hee are other examples. From an
international perspective it would seem to be typically
Flemish.
Marie-José Van Hee’s case is different. She uses
mainly the same materials. Whereas we are more
interested in a variety of materials.
But there’s the same underlying idea – a lot of
attention?
That’s just the way it is and I can’t work any other
way. I started out with furniture. That attention
to materials also comes from the fact that our
generation didn’t have any choice. Because of the
economic recession of the 1970’s we did other
things for the first ten years; there was time to
examine things closely, to begin on a small scale.
The younger generation builds very quickly.
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They are faster, they have other possibilities like
computerized renderings. Images are there today
before the buildings.
But doesn’t your generation bear some responsibility
for that? Aren’t those photographic images always
relentlessly perfect?
Yes, but that’s not up to me. My regular
photographer Reiner Lautwein does that.
So is there any difference between perfect photographs
and perfect computer images? After ten, twenty years
won’t those buildings be reduced to images as well?
But they were built. And people live in them.
Anyone reading what you’ve written about your work
soon gets the impression that Christian Kieckens is
a well-read man. Knows a lot about art, knows the
history of architecture, and is not afraid to advertise
the fact.
I’ve read some Baudrillard and Deleuze, I
occasionally quote Gainsbourg, I read things I’m
interested in and sometimes I do something with
that, yes. But most evenings I just fall asleep.
In 1983 you set up the Stichting Architectuurmuseum
as a platform for young architects. What is its current
status?
Obviously it sparked off quite a lot of things
– a Flemish architecture yearbook, Flemish
Architecture Institute, Flemish government
architect. There’s always got to be a starting point,
and evidently that was it. If you were to ask me
what’s the finest thing you’ve done, it’s that, no
question.
And the current situation?
Three years ago I thought, we’ve made it. I saw
Paul Robbrecht and Hilde Daem, José van Hee,
I saw Stéphane Beel; but only Stéphane Beel has
continued to land big commissions. On the other
hand we now have a Government Architect and a lot
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of new town halls are being built. So something’s
happening. But now we’re supposed to talk about a
younger generation. The Open Call being organized
by the Flemish Government Architect, for example,
offers opportunities to a younger generation,
but does that mean the older generation has to
be ignored? In 1991 we were able to promote
10 architects at the Venice Biennale, that’s not
bad. But since then we haven’t had any more
international pushes like that. Our generation
should have made its mark internationally by now.
After various collaborations with other designers,
Christian Kieckens (b. 1951) set up his own
architecture practice in 1986 (now known as CKA
or Christian Kieckens Architects). His work spans
several disciplines: architecture, urban design,
art, scenography, graphic design and architectural
history. Because of this diversity, Kieckens occupies
a unique position in Flemish architecture. In 1999
he was awarded the Flemish Cultural Prize for
Architecture for his entire body of work.
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ARCHITEKTUREN [SWISS MECHANICS]
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In 1999 toont de Amerikaanse kunstenaar Paul McCarthy
in de Lokremise te St. Gallen een Swiss châlet dat via een
ingenieus raderwerk helemaal uit elkaar wordt gehaald en
omgedraaid. Meer dan te wijzen op een louter referentieel
vertoog heeft McCarthy het over het omzetten van een
archetypisch beeld doorheen het gebruik van mechaniek:
de uurwerkindustrie als een ultiem exponent van een
psychotische of neurotische zin voor controle en juistheid
terwijl de detailleringen in de chalet verwijzen naar
een vicieuze introvertheid en onlosmakelijke lijfelijke
verbondenheid.
Dit kunstwerk is symptomatisch voor wat zich afspeelt in
een land dat centraal ligt maar uitgesloten wil blijven van
elke Europese inmenging. Uitsluiten betekent ‘afstand
nemen’ maar ook ‘positie innemen’. De centrale positie
van Zwitserland, de voortdurende economische groei en
link met cultuur, de hoeveelheid aan uitvindingen die
zich in de dagelijkse gebruikwereld bevinden e.a. zijn alle
getuigenissen van een zero-graad van nuchterheid.
In de wereld van het Zwitserse bouwen is een gelijkaardige attitude waar te nemen. Dit denken over architectuur en ruimte verkrijgt op het einde van de 20ste eeuw
een internationaal karakter terwijl het maken – materialisering – steeds met regionaliteit en de mogelijkheden van
de plek gerelateerd staat. Dit kan voornamelijk  worden
vastgesteld in het Duitstalige deel van Zwitserland waarbij
drie generaties architecten een benadering poneren van
‘houding’ – ingesteldheid – geassocieerd met ‘plek’
– instelling –.
Aldo Rossi doceert in 1972 aan de Eidgenossische
Technische Hochschule (ETH) te Zürich over de architectuur van de stad, het collectief geheugen en de identiteiten van de architecturale figuur. Aldus worden
begrippen zoals ‘traditie’ en ‘geschiedenis’ als architectuurmaterie opnieuw geïntroduceerd. Met de realiteit
van de stad en de rationaliteit van het bouwen als gegeven
onderzoekt een nieuwe generatie studenten de stad
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als ‘plek’, architectuur als ‘houding’ en het ontwerp als
‘hardheid’. Het wordt de grondslag voor een architectuur
die zichzelf hervindt. In deze atmosfeer ontwikkelt zich
een groep architecten wiens werk nu de potentie [uit]
draagt van onopvallende aanwezigheid en/of pretentieuze
bescheidenheid. Vorm heeft voor hen te maken met
de werkelijkheid van het bouwen en met de realiteit
van de plek. Hun architecturale uitdrukking ent zich in
een Zwitsers gevoel voor de vermenging van traditie en
functionaliteit terwijl het ook te maken heeft met een
internationale uitstraling van intelligentie en analogie.
Het gaat niet over een schoonheid a priori, maar wel over
een bewust-zijn dat architectuur niet anders kan dan
ontstaan vanuit een bouwstof die haar eigen wetten heeft,
of m.a.w. geconcentreerde substantie.
Maar er is veel veranderd sinds deze beginperiode van
dit zoeken en denken. Er zijn de blijvende mogelijkheden
die zich exponentieel gedragen tegenover nieuwe
uitdagingen inzake detaillering en kunstinterventies. Er
is de economische wereld en de daaruit voortvloeiende
financiële resultaten, voornamelijk te danken aan
de aanwezigheid van o.a. de chemische sector met
bedrijven zoals Novartis en Roche, beide gevestigd
in Basel. Maar van belang is eveneens de relatie met
(hedendaagse) kunst: Zwitserse industriëlen hebben
zich steeds ingelaten met kunst. Een mogelijkheid
om via Stiftungen financiële tegemoetkomingen te
verkrijgen inzake belastingen maken het voor de hand
dat kunstverzamelingen openbaar en toegankelijk
worden voor het publiek. Daarenboven is het gebruikelijk
dat bedrijven een bepaald percentage van hun
inkomen omzetten in kunstparticipatie. Zo geeft het
grootwarenhuisconcern Migros anderhalf percent van
hun jaarlijkse omzet aan kunst in allerlei vormen, gaande
van hun eigen Migros-Museum in Zürich tot deelnames
aan theater- en literatuurfestivals e.a.
De inbreng van kunst is geen recente uitvinding of
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praktijk. In de historische huizen langsheen het driehoekig plein van Chur, de oudste stad van Zwitserland,
zijn reeds geveltekeningen waar te nemen. Bijgevolg is de
huidige situatie er een van ‘verder omgaan met traditie’.
Dat we nu spreken van ‘kunst’ heeft louter te maken met
het gewijzigd beeld sinds de 19de eeuw waarbij begrippen
als ‘architectuur’ en ‘kunst’ een andere klank notie
hebben gekregen dan voordien.
Het be-vatten van architectuur in beeld (bijgevolg als een
portret) krijgt een hoogtepunt bij de Architectuurbiennale
van Venezia in 1991 waarbij in het Zwitsers paviljoen de
gebouwen van Herzog & de Meuron werden uitgelegd
(uitleggen, lay out) aan de hand van de fotografie van
o.a. Balthasar Burkhard, Hanna Villiger en Thomas Ruff
met wie de architecten trouwens andere gebouwen en
publicaties realiseerden.
Het is nu juist hun werk dat de pertinentie aangaat van
de kunstinterventies in architectuur. De gebouwen van
Herzog & de Meuron - oorspronkelijk van zuivere aard
en van een structurele logica - zijn nu verworden tot een
mechanisme van SpätBarock of Roccoco, en recentelijk
zelfs tot Gaudiaans (Project 40 Bond voor Ian Schrager te
New York) waarbij de screens en gevels hun eigen-belang
opeisen, bijna los van de gehele gebouwinhoud. Een
gevel wordt een eigen verhaal, een systeem van Schmuck.
Het meest ultieme voorbeeld hierin is de interventie van
Thomas Ruff aan de bibliotheek te Eberswalde waarbij
de Duitse geschiedenis in op glas en beton gescreende
foto’s langs de buitenzijde van het gebouw wordt
verwerkt. Kunst in de openbare ruimte. Een confrontatie
met de eigen geschiedenis als een publiek traktaat. Kan
hierin bijgevolg niet de referentie aan de oude Zwitserse
woningen worden gezien?
Het is juist die traditie die een belangrijk onderdeel
maakt van het Zwitserse denken. Traditie in de zin
van collectiviteit. In de recente architectuur wordt op
een andere manier met traditie omgegaan dan in de
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periode van de jaren 1980. Hoewel de Italiaanse architect
Giorgio Grassi reeds in 1975 in L’architettura come
mestiere (Architectuur als vakmanschap) een plan van
een traditionele woning in Graubunden publiceerde en
daarbij het begrip Stube aan de orde bracht, is het pas
recentelijk dat opgemerkt wordt dat hierin de kern van
de Zwitserse collectieve ruimte bevat zit. Elke traditionele
Zwitserse woning bezit een dergelijk ‘stube’: een houten
kamer met slechts één deur vanuit de gang, één raam met
zicht op het berglandschap en de aanwezigheid van de
kachel. Dit is de meest essentiële ruimte - interieur - van
het huis. Sommigen van de jongere generatie architecten
gebruiken dit begrip op een actuele manier, transponeren
het naar een nieuwe en eigen architectuurtaal, niet om
voor zichzelf als beeld uit te klaren maar om het aan
de gemeenschap als een nieuw beeld mee te geven. De
klaslokalen in het schooltje van Valerio Olgiati te Paspels
is opgebouwd rond deze thematiek: kinderen krijgen
er lessen in een ruimte die in feite deel uitmaakt van
hun geschiedenis, een abstracte vertaling en omzetting
in hedendaagse ruimtelijkheid. Gion Caminada heeft
echter het beeld van de ‘stube’ als basiselement gebruikt
voor zijn gebouw naast het kerkje van Vrin, Stiva da
Morts (‘Toten Stube’ of Dodenkamer). Het is de laatste
kamer waarin het lichaam van de overledene vertoeft
alvorens begraven te worden: niets anders dan een houten
kamer met één ingang en één raam. Beklijvender kan
architectuur niet zijn.
Er mag daarenboven niet vergeten worden dat
Zwitsers een doorgedreven fierheid bezitten omtrent het
‘ambacht’. Hierdoor is perfectie van uitvoering mogelijk.
‘So und nicht anders’ is één van de uitspraken die de
architectuur van Peter Zumthor het best omschrijven,
niet alleen refererend naar de graad van uitvoering, maar
vooral naar de bedenking dat een gebouw zich op een
bepaalde plaats maar op één manier kan positioneren
(Luigi Snozzi verklaart immers steeds dat, indien een
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project kan nog verschoven worden op tekening, het
geen goed project is en daarenboven die verschuiving een
bewijs is dat er een dan ander project dient te komen …).
Het oeuvre van Peter Zumthor is beperkt en omvangrijk
tezelfdertijd. Beperkt in aantal,omvangrijk in betekenis.
Een huis, een museum, een meergezinswoning (Zwitsers
spreken van een Mehrfamilienhaus), een rusthuis voor
ouderlingen, een school, thermale baden, alle zijn ze
getuigenissen van een zoeken naar poëzie in architectuur
met licht (en donkerte) als bouwmaterie. Alle staan ze
verzameld als huizen - Häuser -, want wat we dienen te
bouwen zijn inderdaad ‘huizen’ om te ‘be-huizen’, met
een gediversifieerd ‘gebruik’, niet met een functie want
dat is te beperkend. Een gebruik dat aanpasbaar is met de
tijd, een huis dat zijn patina krijgt met de tijd. Een kerk
in hout, een badcentrum in natuursteen, een museum
in glas: getuigenissen van traagheid, van uitzuiveren, van
weten om te gaan met materie.
Zumthor’s meest bekende gebouw is het Thermengebouw te Vals. Het kan vanuit verschillende standpunten
beschreven worden, doch de meest voor de hand liggende
is deze van het ‘Dasein’, zoals Martin Heidegger het
uitdrukt. Zumthor zelf heeft het dikwijls over ‘das Ort’ - de
plek -. Dit kuuroord is bijgevolg ook een ‘plek’ omdat het
meer is dan alleen een plaats van een gebeuren. Steen en
water zijn er de basismaterialen van waaruit dit gebouw
is bedacht. De steen - Valser kwartsiet - is uitgegraven
uit de berg, slechts twee kilometer verderop, en het
water voor het kuuroord is het water dat er uit de bron
ontspringt. Muziek, filosofie, literatuur … John Cage,
Martin Heidegger, Peter Handke ...Alle drie fungeren
ze als begeleider en onderlegger bij het zoeken van
Zumthor. Alle drie zijn ze getransponeerd terug te vinden
in Vals: de geluiden van het water, de ritmiek van de
voetstappen, de echo in de bad-kamers, het mysterieuze
van de ingesloten geuren, de essentie van de plek en het
aanwezig zijn. Ze composeren mee het verhaal van een
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doorgedreven reductie, van een uitgesproken stilzwijgen,
van een scenische dagelijksheid, van een menselijke
evenwaardigheid. Precies zoals Zumthor het verlangt, nl.
dat elk bouwwerk resulteert in architectuur dat een deel
‘aanwezigheid’ kan scheppen die iemand kan ontroeren.
Dit gebouw heeft zijn betekenis in het hedendaagse
architecturale denken omdat het zich meet met een
context van directheid. Het meet zich zowel met de
origine van de eigen omgeving - het traditionele bouwen
in Graubünden - als met een globaal denkpatroon: de
inpassing van een theoretisch model in de realiteit. Het
situeert zich via een doorgedreven houding van afwezige
aanwezigheid en aanwezige afwezigheid. Alsof het er
altijd heeft gestaan, alsof het altijd bedacht was. De
Thermen te Vals zijn in dit opzicht het typevoorbeeld van
een Haus in de meest oorspronkelijke betekenis van het
woord. Alles in en aan het gebouw zit verbonden aan dit
Centraal-Europese begrip. Het bevat kamers die gebouwd
zijn door muren die uit steen bestaan, kamers die enkel
toegankelijk zijn via één doorgang. Daarnaast roept het
in zijn plantypologie tevens een associatie met de stad op,
de stad die opgebouwd is uit Häuser, uit open pleinen en
doorgangen. In het Thermen-gebouw te Vals gaat het over
deze Stand der Dinge (toestand van de dingen) die spreken,
die inherent verbonden zijn met de dagelijksheid van
het bestaan, over een Gestalt dat de vraag stelt om zich te
ontdoen van alle overbodigheid en enkel met de essentie
bezig te zijn: Steen en water.
Alles kadert in een denkwereld waarbij bouwen,
studeren, publiceren, en het aanschouwen der
dingen als één geheel wordt gezien. Was studieren
sie wenn sie Architektur studieren? is de titel van een
architectuurtentoonstelling in het ArchitekturMuseum
te Basel in 1997. Het handboek Architektur Konstruieren
(Andreas Deplazes e.a.), is een standaarduitgave voor elke
architectuurstudent. Forme Forte (Martin Steinmann)
getuigt via een aantal reflectieve essays over het
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intelligente inzake het bouwen als klankbord voor de
eigen ontwikkeling van de architect(uur) en Structure as
Space (Structuur als Ruimte) van Jürg Conzett, legt uit wat
hedendaagse bouwkundige structuren zijn in relatie met
de Zwitserse ingenieurskunst van de 20ste eeuw.
Of, om het met Peter Zumthor te zeggen: ‘De werkelijkheid van architectuur is het concrete. Er bestaat geen
idee, behalve in de dingen zelf. Dat is de harde kern van
schoonheid.’
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INGEBEELD, UITGEWERKT EN VERDWENEN
TXT_CK_NL_2007
NIET GEPUBLICEERD

FRAGMENT 70, Lucky Cola.
Als student in het tweede jaar architectuur een eerste
bezoek aan de beurs te Kortrijk en in verwarrende
confrontatie met het gedachtegoed van Raymond Loewy
– Studebaker, Coca-Cola, Lucky Strike – : ‘wat is design
en/of wat is interieur? Hoe plaatst architectuur zich daar
temidden?’
FRAGMENT 72, Domus.
Als student in het vierde jaar architectuur en geabonneerd
op het tijdschrift Domus (met Superstudio en Archizoom
als deel van het eigen wereldbeeld en utopie), een tweede
bezoek aan de beurs te Kortrijk en in verwondering
voor de context omtrent Gio Ponti, de italian design van
de jaren 1970 en interieur als mobiel element en in
ogenschouw met de Kar-a-Sutra.
FRAGMENT 76, Vaagheid.
Niets blijft over in de herinnering, geen beeld, geen
referentie. Is er een noodzaak aan Interieur?
FRAGMENT 78. Systemen.
Als jong architect een vierde bezoek aan de beurs te
Kortrijk en in dialoog met het constructiesysteem 78 van
Claire Bataille en Paul ibens. Interieur of constructie
of architectuur? Architectuur en wat met interieurarchitectuur?
FRAGMENT 80. Supermeubel.
Deelname aan de Ideeënwedstrijd met een project voor
een ‘supermeubel’, een vormelijk geometrisch geheel dat
als meubel een eigen interieur heeft en in feite een stuk
architectuur wordt. Het vormelijke is enkel een expressie
van wat de idee is, geen uiteindelijk resultaat. Het wordt
moeilijk: wat betekent vorm als het zichzelf voorbij gaat?
Ziet men enkel vorm of ziet men in vorm ook een houding,
een vorm van perspectief, van nieuwe ontwikkelingen, los
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van de vorm an sich?

dieper met architectuur bezig te zijn: Adolf Loos als
leermeester, trotzdem.

FRAGMENT 82. Geschiedenis en utopie.
Aan Moniek Bucquoye het voorstel gedaan voor een
fotografische tentoonstelling aangaande Ruimten na ‘70
als een soort van vervolg op het boek Bouwen in België
1945-70 van Geert Bekaert en Francis Strauven. Via een
vijftigtal panelen worden de tot dan ongekende interieurs
getoond van o.a. Pieter De Bruyne, Heinrich Sermeus, bOb
van Reeth, Juliaan Lampens e.a. als een geheel van een
andere intentieverklaring waarbij ‘interieur’ een verhaal
toont van de ‘architecturale ruimte’, de onlosmakelijke
verbondenheid.
Maar tevens is Alessandro Mendini eregast. Design
wordt plots breder: een filosofische én geschiedkundige
benadering wordt zichtbaar. Daarenboven: Mendini
woont in het appartement van Gio Ponti in Milaan, Pieter
De Bruyne werkte bij Ponti ... Overdracht van reflectie:
het postmoderne als hedendaagse utopie (of enkel als
houding ?).
FRAGMENT 84. Herdenken.
Tentoonstelling van een aantal meubelen van Pieter De
Bruyne die de studies over de Ruimtelijke systematiek
in het oeuvre van Francesco Borromini en de Piramide
van Cheops heeft gezien om reden van een blijvende
erkentelijkheid sinds 1975. ‘Voortdoen, niet stoppen!’ is
het antwoord. In de expo ernaast een tv-scherm met het
beeld van een brandende open-haard. Totaal ontgoocheld
over wat algemeen wordt aanvaard als zijnde betekenisvol
(de teloorgang van essentiële dingen).
FRAGMENT 86. Desondanks.
Op de openingsreceptie een afspraak met Claire Bataille
en Paul ibens, voor de aanvraag van een mogelijke
medewerking op hun kantoor. Een speech aangehoord
van Philippe Starck en daardoor nog meer bewust om
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FRAGMENT 92. Moderniteit.
Uitgenodigd door Stichting Interieur voor het
tentoonstellen van het horizontaal CD-rek, door Frans Van
Praet als verticaal element getoond in de Toren van Babel,
‘omdat het niet anders paste’ ...
Door Ziggurat uitgenodigd voor het tentoonstellen van de
brasserietafel voor één persoon Onofre.
Door Tony Van Craen uitgenodigd om de tentoonstelling
Design’50-’70 - reeds getoond tijdens het Designers
Weekend te Brussel - opnieuw te plaatsen tijdens de
beurs. Aanzet tot een hervinden van een vergeten periode.
FRAGMENT 93. De plek.
Dégout van het parcours van Interieur 92 doet nadenken
over een eventuele andere opvatting en met name het
gebruik van de zintuigen om zo de interieurruimte
te bepalen. Opmaak van een schets met een
intentieverklaring over ‘plekken’ en vrij stedelijk parcours.
FRAGMENT 94_1. Planvorm.
Appeltaart. Moniek E. Bucquoye vraagt in opdracht van
Geert Bekaert, voorzitter Stichting Interieur, om een
voorstel op te maken voor het gehele parcours en plan
van Interieur 94. Dit voorstel houdt het idee van ‘het
gebouw als Potemkische stad’ in. Het is gebaseerd op een
eerste ruwe schets van Andrea Branzi om de hallen aan
elkaar te linken, maar in plaats van een gefragmenteerde
verbinding wordt een gehele brede laan doorheen de
vijf hallen bedacht. Standen komen in blokken terecht,
bouwblokken in een stedelijk patroon van lanen, straten
en pleinen. Interieur wordt geschakeld aan Architectuur
en Stedenbouw: pleinen als stedelijke interieurs en
interieur als een stedelijk plan.
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FRAGMENT 94_2. Chaos.
De grote verandering stuit op angst: het vrije parcours
wordt nog steeds gezien als een vrees dat bepaalde
plaatsen minder waard zijn. Hevige discussies om de
zogenaamde beste plekken in het plan te hebben, naar
analogie van de vorige edities.
FRAGMENT 94_3. Minimal.
De eregast Jasper Morrison en de toenmalige Zeitgeist
bepalen de tendens om de gehele onderlegger vanuit
minimal design op te bouwen. De lange boulevard krijgt de
naam ‘rambla’, tien kunstpaviljoenen worden ontwikkeld
als poorten of overgangszones tussen promenade en
commercie: hedendaagse kunst van Aernout Mik,
fotografie van Gilbert Fastenaekens naast de concepten
van Bataille-ibens, Maarten Van Severen, Andrea Branzi,
enz. Eén paviljoen - Ultima Vez - is volledig opgebouwd
uit opgespannen koorden waartussen de bezoekers zich
dienen te bewegen: dans in de publieke ruimte. Hevige
hectische toestanden vanuit de naburige standen. Gevolg:
brieven van advocaten. Een gehele wand in muggengaas
scheidt de tentoonstellingsruimte af van de standen. ‘It’s
a nightmare’ verklaart de eregast. Op het podium van
Minimal Design, in de centrale piazza met wanden van
bakeliet, verschijnt voor het eerst het oeuvre van Maarten
Van Severen, naast de Richter-tafel van Robbrecht & Daem
en de stoel van AWG - bOb van Reeth. Onder de duplex
wordt een grote tentoonstelling uitgebouwd onder het
motto ‘Design Made in Belgium’, een neutraal patroon
met in één richting de verschillende objecten en in de
andere richting een tijdslijn is de onderlegger. Victor
Horta staat face to face met Henry van de Velde, het
‘Verdriet van België’ wordt getoond in de Minerva-auto ...
De gehele ontwerpwedstrijd is plots een overweldigend
succes, er is geen plaats noch geld om een specifieke
vormgeving uit te werken. Het concept as found of van
terrain vague met stellages waarop allerlei objecten
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worden getoond stuit op afschuw vanwege een zogenaamd
non-respect voor de dingen ... Bij de opening is de gehele
intentie reeds zichtbaar: het plansysteem heeft zich
gewijzigd, er is een andere houding, chaos wordt orde, de
bezoeker krijgt autonomie. Op het einde van de beurs is
het duidelijk: het plan functioneert, een autonoom thema
als introductie voor een nieuwe beeldvorming.
FRAGMENT 95_1. Woorden en beelden.
Op aanvraag van Interieur wordt de tekst Interieur met
zwembad van Geert Bekaert gepubliceerd. De grafiek
van de uitgave splitst woorden van beelden, elk in een
boek (het boek in het boek). Cijfers zijn de onderlinge
referentie, de Nederlandse en Engelse tekst worden elk
als dusdanig autonoom. Het discours in het verhaal staat
tegenover de enfilade van het beeldmateriaal. Les mots et
les choses.
FRAGMENT 95_2. Poche.
Stichting Interieur vraagt een reeks interventies in het
Interieurhuis. Deze resulteren in specifieke functionele
aanpassingen die echter als een ‘beeld’ en vanuit het ‘zijn’
worden bedacht: een uitgedikte glazen inkomdeur in
groen glas (verre vert), een sanitaire en garderobe-geheel
als ruimte in de ruimte, spiegelingen, weerkaatsingen,
referenties, vervalsingen. Zoals in de historische hôtels
de maître steeds het geval was ... Poche-ruimtes die ten
dienste staan van bediende ruimtes.
FRAGMENT 96_1. Architectuur.
De radicale wijziging bij Interieur 94 wordt pas nu
duidelijk via een nieuwe intentie. Marc Dubois wordt
commissaris van Interieur, architectuur doet een intrede
als vormelijke expressie. Het plan van 1994 wordt
overgenomen en verder verfijnd, er worden meer standen
gevraagd.  De stad wordt volgebouwd, er heerst een eerste
economische expansie. Jean Nouvel is eregast en toont via
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een stortvloed van beelden zijn visie op de hedendaagse
architectuur, met name zijn architectuur. Onder de duplex
wordt een tentoonstelling over de geschiedenis van de
tafel in de 20ste eeuw georganiseerd. De duplex, zelf een
tafel, wordt ‘meubel’ en zelfs omgekeerd meubel. In
de voorstelling van Portugees Design worden objecten
van Alvaro Siza en Eduardo Souto Moura getoond.
John Pawson geeft een lezing met een opmerkelijke
introductie: een wederzijdse erkenning.
FRAGMENT 96_2. Frames.
Het bedrijf Durlet vraagt om de inrichting van een
grote stand. De planmatige setting van volumina met
meubelen in één richting staat loodrecht tegenover de
verticale vaandels. De interieurruimte bevindt zich in het
tussengebied. De frames van de volumes staan voor de
frames van het meubel, de idee van de deconstructie van
totaal zitmeubel in een frame wordt niet gevolgd.
FRAGMENT 97. Nuchterheid.
Xpo organiseert een meervoudige opdracht voor een
kantoorgebouw op hun terreinen, in samenwerking met
de Kamer van Koophandel van Kortrijk. Geert Bekaert
selecteert mede de deelnemers. Het is een unieke kans
om de nuchterheid van het bouwen te schakelen aan
de thema’s van o.a. gebruik, verschijning, tektoniek,
afwezige aanwezigheid, enz ... Participerende kunstenaars
zoals Dirk Braeckman, Aglaia Konrad en Bernard Voïta
zouden in het voorstel elk een eigen ruimte bepalen. Drie
interventies als een fotografisch beeld van ruimtelijkheid.
Niets van dit alles gaat door, zelfs niet voor de
uiteindelijke winnaar ...
FRAGMENT 98_1. Statements.
Marc Dubois nodigt de Vitra-chairman Rolf Fehlbaum
uit als eregast. De besprekingen van de ruimtelijke
setting voor de presentatie van de eigen collectie van
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Fehlbaum gebeuren samen met architect Dieter Thiel in
het architectuuroord Basel. Een boek zet zich om als een
ruimtelijke diptiek, een schakeling van twee volumes,
twee sneeuwwitte corridors, een aaneenrijgen van beelden
en herinneringen, een interieur an sich. ‘L’interieur d’un
coffre est un espace d’intimité.’ schrijft Gaston Bachelard
in 1957, de installatie is een regelrechte uitdrukking van
deze intimiteit. Nuchterheid versus ingetogen zoeken.
FRAGMENT 98_2. Kunst.
Durlet vraagt opnieuw een stand. Een grote lampenkap,
een muur en een plateau. De lampenkap voor de gehele
verlichting van de stand, de muur voor de presentatie
van een reeks van 8 foto’s uit de dierenreeks Klick van
Balthasar Burkhard, het plateau voor de presentatie van
de meubelen. De foto’s zijn background, letterlijke en
figuurlijke achtergrond. Leder als essentieel natuurlijk
materiaal voor het zitten, fotografie als kunstmatige
omzetting van dit denken.
FRAGMENT 98_3. Gebouw.
Als vervolg op de werking van de rambla tijdens Interieur
vraagt Xpo-Hallen de uitwerking van een gebouw dat dit
concept dient te verzelfstandigen: de plaatsing van en
de toegangen tot deze nieuwe halle maken het echter
noodzakelijk dat er een verbindingsruimte zou worden
ontwikkeld.
Als concept voor dit geheel wordt teruggegrepen naar het
idee van het basisplan voor Interieur 94, 96 en 98, met
name één lange boulevard die alle straten en pleinen
verbindt en dus herkenbaar is en houvast betekent
voor iedere bezoeker. Een nieuwe laag doorheen de
chaos van bestaande ruimtes. De realisatie is een
eerste aanzet tot het maken van één grote tussenhalle
die alle tentoonstellings- en beurshallen met elkaar
dient te verbinden en voorziet in een nieuwe drager of
ruggengraat. Naast de functie van galleria, passage of
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rambla - centrale wandelas - dient het gebouw eveneens
alle andere functies zoals de andere beurshallen op te
vangen. Dit deel zou in de toekomst langs beide zijden
verder uitgebreid worden met op elk uiteinde een
inkomgebouw. De huidige lengte van vijfentachtig meter
zal aldus in definitieve fase driehonderd meter bedragen.
Om allerlei redenen zijn alle buitenmaterialen gekozen
in de optiek van ‘afwezige aanwezigheid’: duidelijk en
afstandelijk tezelfdertijd. Bepaalde materialen duiden
op die tijdelijkheid, andere op standvastigheid. De wand
in reglit-glas laat aldus zijn tijdelijk karakter vermoeden.
Eén heldere glazen gleuf geeft echter een link met het
industriële erfgoed uit de omgeving: bestaansreden
van elk tijdelijk gebeuren in de hallen. De donkere
metselwerken van kolommen en buitenwanden,
gecombineerd met de betonnen balken roepen op hun
beurt een klassieke stevigheid op.
De neutraliteit van de omhulling van het gebouw staat in
schril kontrast met de transformaties in de binnenruimte
waar tijd en beweging samengaan in een structuur met
klassieke verhoudingen.
Een duidelijke kolomstructuur in metselwerk en de
inbreng van licht via licht’kamers’ geven identiteit,
verhouding, perspectief en schaal aan de binnenruimte.
Op deze wijze ontstaat er een autonome middenruimte
die op zichzelf komt te staan. De kolommen staan op
een exacte afstand van de wanden van de bestaande hall
en de nieuwe hall, tevens een exacte afstand tussen hen
onderling. Als langse afstand is de drie-maat van het
bestaande raster van de hallen genomen. Deze uitlijning
geeft een nieuw perspectivisch beeld.
De lichtkamers in het plafond genereren overdag het
buitenlicht via hun zijwanden naar het interieur, bij
avond creëert de plafondverlichting van deze koepels een
totaal verschillende ruimtelijke ervaring. Een ervaring
van beweging van het licht, naar analogie met elk groot
collectief gebouw. Samen met de directe verlichting van
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de zijruimtes creëert dit licht een verhaal van tijd. Van
natuurlijk zonlicht overdag via de schijn van avondroze
naar kunstlicht. De wijzigende stand van de zon maakt dat
op welbepaalde tijdstippen er telkens andere fragmenten
worden belicht : de inkompoorten in de morgen, de
barruimte bij avond, ...
Het geheel is planmatig berekend op een systeem van
intervallen en passages terwijl het in doorsnede bepaald
wordt op basis van een specifiek verhoudingssysteem.
De kunstinterventie van David Claerbout versterkt het
gegeven van de structuur op een eigenzinnige wijze:
door een ingewerkte geluidsinstallatie worden de
metselwerkkolommen metaforisch als figuren vertaald:
kariatiden die hun eigen wil vertonen en bij toenadering
desnoods ook opnieuw stilzwijgend gebouw willen
worden. Kolommen staan via geluid geschakeld, ze
gaan met zichzelf een dialoog aan en eveneens met
de aanhoorder-voorbijganger. Deze participeert in het
proces, hij maakt er een essentieel onderdeel van uit.
Zijn aanwezigheid en beweging geven het exacte spel van
kunst tegenover gebouw, wanneer het ene net het andere
overheerst of omgekeerd. De bezoeker is op deze wijze de
initiële organisator van die ruimte, hij organiseert ze.
Het geheel is bedacht om in en met zijn inhoud overeind
te blijven, los van elke functionele invulling. Over-leven en
over-leveren als thematiek, zich inpassend in een traditie
van verder bouwen aan het architecturaal gedachtegoed,
zonder in eerste instantie architectuur te willen zijn.
FRAGMENT 00_1. Figuren.
De eerste eregast die gebruikt maakt van deze nieuwe
ruimte is Konstantin Grcic. De bewondering voor het
oeuvre van Grcic verstevigt zich: één langse wand,
een soort van peepshow, tussen de kolommen van
het gebouw. Grcic geeft een knipoog: exachtheid en
humor tezelfdertijd. Figuren voor en achter deze wand:
toeschouwers en objecten. Hij maakt gebruik van de
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ruimte in de meest essentiële zin. Een reflectie: het
kan niet anders dan dat architectuur in onze context te
maken heeft met een Centraal-Europees denken. En
architectuur gaat pas voorbij het begrip gebouw als het
iets ongrijpbaars heeft, een soort van nodige verstoring,
een dissonant dat maakt dat iets wordt wat het nog niet
heeft. Zonder retoriek.
FRAGMENT 00_2. Oertype.
Voor een derde maal vraagt Durlet voor een stand. Het
huis is archetype, het Centraal-Europse denken staat
voor dit archetype. Houten wanden betekenen één van
die tektonieken die instaan voor dit beeld. Maar in deze
optiek gaat het ook over juistheid: een exactheid van
denken en doen dat dient te resulteren in een sublieme
uitwerking. En kortstondigheid heeft hierin een ander
verhaal: architectuur is latent, traag.
FRAGMENT 02. Reductie.
Bart Spillemaekers ontwerpt nieuwe schakelaars en
stopcontacten via zijn bedrijf Lithos. Ze zijn  van een
ultieme schoonheid en reductie van vorm: het vierkant in
het vierkant. Daarenboven verwordt de obsessie van een
bezig zijn tot een levenshouding: so und nicht anders. De
stand voor Lithos wil eenzelfde geometrische zuiverheid
hebben en toch de directheid van het object tot de
toeschouwer als subject geven, afstand en nabijheid in
één geheel. Diverse mogelijkheden en afwerkingen als
ultiem doel. L’architecte est absent.
FRAGMENT 03. Euforie.
Het project voor de uitbreiding van de Xpo-Hallen te
Kortrijk, in opdracht van vzw Xpo, manifesteert zich over
verschillende deelprojecten. Er is vooreerst de uitbreiding
van de bestaande centrale ruggengraat – rambla –
ontworpen in 1998 en uitgevoerd in 1999. De nieuwe
situatie dient te voorzien in de totale link tussen alle
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reeds bestaande hallen en de nieuw te construeren halle
(naar een ontwerp van architectenbureau Goddeeris). De
uitbreiding wil getuigen over het verder uitwerken van
het bestaand patroon, ritmering, lichtinvallen e.d. Op
deze wijze worden de gestarte geometrie en cijferritmiek
voleindigd. Het tweede deel van het ontwerp behelst een
inkomgebouw – Intro #1 – langs de Kennedylaan, als
een eerste aanzet om de lange verbindingshalle op een
optimale manier te laten functioneren. Hierin zijn naast
een publieksinkom via een centrale hall eveneens alle
allerlei functies geplant, zoals ticketting, balies, rustzones,
kluizen en sanitair, een cafetaria die zowel afzonderlijk
als onderdeel aan de centrale ruimte kan functioneren,
een vip-inkom met portiersloge, de nodige vestiaires en
sanitair, infobalie en een loge van het beurssecretariaat.
Een ondergrondse gang – cour anglaise – verbindt deze
zone trouwens ook met de parkeermogelijkheid onder de
nieuwe hall.
Centraal staat echter de grote koepelruimte van de
inkomhall: deze heeft een eigen beweging, een eigen
lichtinterventie, kleur en materiaal en krijgt aldus een
specifieke betekenis in het gehele verhaal. Het is een
echte ontvangstruimte tussen het buiten en het binnen
van de rambla, tussen plein en straat, tussen twee lage
inkompartijen.
Het derde deel bevat de totale buitenruimte, gevat en
geaccentueerd tussen twee luifels. Deze beide luifels
bakenen af, zowel aan het gebouw als beeld van een
inkom en als beschutting, als langs de kant van de helling,
als wachtplaats voor autobus en taxi.
Het nieuwe gebouw bezit een duidelijke structuur met een
dissonant die er tevens de formele inhoud aan geeft: de
grote overspanning in zwart beton als omkadering boven
de balie met kassa’s. De gevel in donker metselwerk heeft
een eigen tectoniek meegekregen: de in- en uitspringende
vlakken in een oxo-grid zijn als een autonome legger over
de gevel gelegd om er een eigen indruk aan weer te geven.
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Het totaal is terughoudend maar geeft een reeks aanzetten
voor het tweede inkomgebouw – Intro #2 – te situeren aan
het andere uiteinde van de rambla, langs de zijde van de
snelweg, en waarbij de nu ontworpen momenten in een
meerduidige en meerlagige structuur kunnen verhalen
van een verbijzonderde uitwerking.
FRAGMENT 04_1. Desillusie.
Eén dag voor het indienen van de technische plannen voor
de uitbreiding van de Xpo-Hallen wordt bekend dat er
boekhoudkundig een probleem is: de nodige vijf miljoen
euro voor het gebouw en uitbreiding zijn niet opgenomen
in het budget. Gevolg: het ontwerp wordt afgevoerd en
het plan van architect Goddeeris wordt in gewijzigde
vorm uitgevoerd. De architect mag zich verdedigen
voor de gepresteerde werken ... Verdedigen in plaats
van voorstellen of uitvoeren. Het initiële voorstel van de
driehonderd meter lange rambla zal dus nooit in zijn
geheel gebouwd worden, geen perspectief, geen ritmiek,
geen proportie. bOb van Reeth in gedachten: ‘architectuur
is herinnering aan wat nooit is geweest.’
FRAGMENT 04_2. Verschaling.
Lithos vraagt opnieuw voor het beeld van een stand. Het
voorstel dient enkel als beeld, uitwerking gebeurt onder
verantwoordelijkheid de opdrachtgever. De ontwerper
als leverancier van een vorm ter genoegdoening van een
vraag.
FRAGMENT 04_3. Halvering.
Opnieuw een stand voor Durlet, zelfs twee standen.
Vanuit twee kleuren – wit en acide-groen – worden twee
standen ontworpen: één met een wit landschap van hoge
frames voor het groene meubilair, de andere als een groen
geheel voor de witte meubelen. Deze laatste werd niet
gerealiseerd, of: een half verhaal als resultaat.

308

FRAGMENT 05. Overdracht.
Moniek Bucquoye komt langs: er dient een nieuwe
directeur te worden gezocht voor Interieur 06. Eén van de
geselecteerden/aangeschrevenen is Dieter van den Storm,
die eerder voor De Standaard Magazine al een interview
had afgenomen aangaande de ervaring gedurende negen
jaar in het eigen huis van Pieter De Bruyne. De beslissing
is duidelijk: weten waarover het gaat (enerzijds) en
dringend nood hebben aan een nieuwe impuls, aan een
nieuwe generatie (anderzijds).
FRAGMENT 06. Swiss.
Twintig jaar na de eerste ontdekking van de nieuwe
architectuur in Zwitserland, en om reden van het feit
dat op voorstel van Marc Dubois Alfredo Häberli eregast
wordt van Interieur 06 vraagt Dieter Van den Storm voor
een catalogustekst met de eenvoudige melding ‘wat is dat
nu voor u, Zwitserland?’. De tekst verwordt tot een soort
van reflectie over de Zwitserse houding in architectuur,
‘wat heb ik geleerd? wat is de overdacht van kennis?’.
Het is tevens de aanzet tot een nieuw denkpatroon
voor studentopgaves. Häberli zet dit om in een spel van
archetypische houten huisjes in de rambla, essentiëler
kan het niet worden bedacht: de geschiedenis van het
Zwitsers design in het oertype van het huis. Niets is meer
Centraal-Europees dan dit beeld. Maar er is de verstoring
van het beeld: de tekst wordt geïntroduceerd door beelden
van een werk van Paul Mc Carthy: Swiss Châlet. En daar
gaat het over: die essentie die niet blijft stilstaan maar
aanleiding geeft tot een vervolg, tot een verder nadenken,
tot een dieper graven in het bewustzijn der dingen. De
‘Swiss Châlet’ van Mc Carthy tegenover deze van Häberli.
Verbeelding tegenover geschiedenis, fragiliteit tegenover
neutraliteit, poëzie tegenover gebruik. Daar gaat ook
architectuur over, of zoals Zumthor: ‘Tussen beeld en
realiteit’. Na twintig jaar wordt CH in arCHitectuur
verhelderd, maar ook in meCHanics.
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FRAGMENT 07. Verbeelding.
Dieter Van den Storm vraagt om een tekst: de reflectie
van het bezig zijn met/over/in/aan Interieur. Maar wat
overblijft is enkel het her-inneren in de geest, over hoe
als architect nadenken over de Vlaamse context, over
hoe mentaal overeind blijven als specifieke thematiek.
Als architect bezig zijn ‘in’ een gebouw zal in Vlaanderen
steeds de notie ‘interieur’ hebben, nooit architectuur, laat
staan stedelijk ... Bijgevolg blijft het nadenken over, over
die niet grijpbare wereld, de plek die niemand kan nemen,
noch kan innemen, laat staan ontnemen. Misschien is dit
écht de enige plek van (het) Interieur: deze van de geest,
deze van de herinnering. Het is in alle geval de grootste
plek, onmeetbaar, onschatbaar, eindeloos, proportieloos,
oneindig zelfs. Interieur als een imaginair terrain vague,
als een stad die onzichtbaar is geworden, gebouwd en
opnieuw verdwenen. Atlantis, Potemkin, Interieur. In die
zin schrijft ze geschiedenis. Deels ook mijn geschiedenis.
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‘L’architecture est un art, mais pas de l’art! ‘

ARCHITECTUUR & CULTUUR
TXT_CK_NL_2007
BASISTEKST VOOR HET STUDIEDOMEIN ARCHITECTUUR & CULTUUR,
I.S.M. HAIKE APELT
NIET GEPUBLICEERD

Fragment uit een gesprek met Thierry de Duve, KunstPalast
Düsseldorf, 2006
INTRODUCTIE

Het studiedomein ‘Architectuur & Cultuur’ focust op de
idee van overdracht van kennis als aanleiding tot het
ontwikkelen van visie.
Architectuur heeft steeds onder invloed gestaan van
een reeks collectieve gebeurtenissen waardoor ze zichzelf
voortdurend heeft kunnen bevragen en herpositioneren.
In die zin is ze gekenmerkt door een aantal feiten zoals
de geschiedenis van cultuur en kunst, de mogelijkheden
van het bouwen en de uitvinding van materialen en
daardoor het ontstaan van andere ruimtemogelijkheden,
allerlei politiek-ideologische structuren, invloeden vanuit
andere kunsttakken zoals literatuur, film, schilderkunst,
beeldhouwkunst, nieuwe media, muziek, enz, filosofische
onderzoekingen en benaderingen, wijzigende sociologische contexten, de toenemende invloed van media, het
belang van semiotiek en iconografie en de vraagstelling
naar de betekenis van architectuur an sich, enz.
Sinds de jaren 1970 uit de vorige eeuw zijn er echter
geen collectieve ideologische structuren in architectuur
meer waar te nemen: het bewustzijn van een wereldproblematiek zoals bij Team X of het Metabolisme, nog
deels uitlopend in het Structuralisme, heeft moeten
wijken voor een opkomend individualisme dat in een
eerste aanzet vanuit een postmoderne conditie ertoe
heeft geleid dat architectuur als ‘object’ werd gesteld. Het
sociale doel, het intelligente bouwen, het zoeken naar
tectonische middelen vanuit het vak hebben alle plaats
gemaakt voor een vormgeeflijk en/of intellectualistische
benadering, meestal gestoeld op een imitatiecultuur.
Stromingen volgen elkaar in een razendsnel tempo op,
elk decennium lijkt een ander tijdperk. Architectuur als
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consumptiemateriaal terwijl éénduidigheid zoek is.
Enkele vragen om architectuur werpen zich op te
doorgronden.
Vooreerst is er de vraag van wat onze cultuur vandaag
kenmerkt, en in het specifieke geval: wat zijn de huidige
kenmerken van architectuur? (niet te beschouwen vanuit
de geschiedenis van cultuur) Wat is het wereldgevoel en
de vraag naar ordening vandaag? Wat is ons familiair
in het gedachtegoed, wat is dat juist niet? Hoe worden
nieuwe condities zoals pluralisme, globalisering en het
klonen van producten waargenomen in het vakgebied van
architectuur?
Een tweede prangende vraag gaat over de verhouding
tussen architectuur en cultuur, tussen uitersten van
onwillekeurige afhankelijkheid (het voortdurend surfen)
en pedagogische beïnvloeding (aanleren via kunst).
De derde vraag handelt over op welke wijze van
beïnvloeding in het kader van de onderzoeksmiddelen
mogelijk zijn: moet men eerst de potentie erkennen
vooraleer er uberhäupt een vorming mogelijk is?
Een ganse reeks thema’s als een geheel van
aanrakingspunten dient nu te worden besproken om
architectuur in relatie te brengen met relevante culturele
fenomenen en ze als dusdanig te begrijpen. Ze worden
zonder enige rangorde hierna vermeld:
- De verhouding van het individu tot de gemeenschap
(lees: de verhouding van een staat tot zijn architectonische expressie) en de rol van ethiek en ideologie;
- Het onderzoek naar de utopische gedachte zoals bijv.
de sociale utopieën uit de 19de eeuw;
- De evolutie in geschiedenis: het omgaan met traditie
en de [on]mogelijkheid tot het (uit)vinden van het
nieuwe (het oosters denken waarbij enkel het nieuwe
als goed wordt beschouwd en alles een duur heeft van
maximaal 25 jaar tegenover het westers denken waarbij
in een culturele duurzaamheid van honderden jaren
wordt gedacht);
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-

-

-

Het verhaal van het ornament, het decor, de scenografie en de gehele discussie aangaande de bekleding
van gebouwen of de abstracte tektoniek;
Het symboolgehalte van architectuur;
De eigen voorstelling in beeld en tekening: hoe stelt
architectuur zich begrijpbaar?
De estetsiche genoegdoening: bestaat er nog iets als
een algemeen esthetisch begrip dat alom toepasbaar
is, of heeft het subjectieve een danige impact
gekregen? In een wereld van pluralisme: wat betekent
nog ‘goede smaak’?
De werking van materialen, kleur, licht: architectuur
als beeld of de weerspiegeling van het sublieme;
De waarneming van het architectonisch beeld, het
inzichtelijke, de hegemonie van het visuele: het
verklaren van het onzichtbare, het irrationele, het
ongrijpbare als evenwaardige elementen tegenover het
zichtbare, rationele en direct verklaarbare;
De perceptie van architectuur: ‘hoe lezen en
begrijpen we architectuur?’. De problematiek van het
onderscheid tussen het zijn en het waarnemen, over
de echtheid van de dingen, over de vraag naar het
‘origineel’ of naar authenticiteit.

Belangrijk is aldus te zoeken hoe architectuur zich
verhoudt tot een aantal fenomenen.
In eerste instantie tegenover natuur: is het de taak van
architectuur om de natuur te verbeteren zoals Bellori het
stelt?
Of tegenover kunst: wordt de stelling van Goethe
bekrachtigd waarin hij vermeldt dat het het poëtische deel
is, de fictie, waardoor een gebouw werkelijk tot kunstwerk
verwordt?
Of splitsen we het verhaal tussen kunst en architectuur
zoals Adolf Loos het schrijft in zijn manifest Architektur uit
1910? Kan architectuur als ‘leervak’ worden beschouwd
met thema’s als ‘orde’, ‘goede smaak’, enz.?
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Of dient er te worden gezocht in het vakgebied van de
ethiek, of als uitdrukking van de Zeitgeist op cultureelhistorische context, enz?
Niet alle van de gestelde thema’s kunnen in hun
totaliteit worden aangereikt als onderlegger voor het
studiedomein. Ze zijn enkel een indicator, een aanzet om
architectuur te zien als een vakgebied met vier dimensies,
met name lengte-breedte-hoogte-diepte, en waarbij
‘diepte’ als ‘verdieping’ dient te worden begrepen, als
een bewust omgaan met de dingen, als een aanzet tot
een autonoom persoonlijk verhaal van de toekomstige
architecturaal ontwerper en/of onderzoeker. Daarbij
gaat het vooral om het aanleren van een eigen context via
analyse van wat reeds bestaat, via een kritische houding
omtrent de realiteit van vandaag en een visie voor een
nabije toekomst in een evoluerend cultureel landschap.
Bijgevolg dienen we dus te omschrijven wat
architectuur is en wat cultuur is en wat hun onderlinge
relatie als betekenis heeft. Het gaat hierbij om de
relatie van architectuur tot een totale reeks van andere
domeinen die buiten het technische vakgebied van het
bouwen staan, met name niet-exclusief architectonische
wetenschappen.
Het leerproces in dit domein onderscheidt zich door
de inbreng van een methodische opbouw die zich zowel
inhoudelijk als structureel voordoet. Ontwerp en theorie
worden inherent geschakeld aan de onderbouw van
het denkpatroon. Er is het doordringen van de theorie
in het ontwerpen, een wederzijdse beïnvloeding, een
theoretische probleemstelling als uitgangspunt voor elk
project.
Om die reden is de toe te passen methodiek van een
andere orde, breder dan haar eigen medium, maar tevens
dieper dan het louter bouwkundige.
Architectuur wordt aldus gezien als deel van de kunsten
(maar is geen kunst) die weer deel uitmaken van een
cultuur (beschaving): het is bijgevolg belangrijk om de
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fenomenen in ene grotere samenhang te zien en  daarbij
het algemene (typische) in het specifieke te herkennen.
Wat resulteert in de vraag naar de rol van architectuur:
tussen mimesis (afbeelding) en utopie (perspectief).
Het gaat dus meer dan om louter zien, meer dan om
zogenaamd weten en nemen, meer dan om kennen en
herkennen.
THEMA’S AAN DE HAND VAN LEZINGEN

De uitdrukkingskracht van architectuur: tektoniek als
culturele expressie.
Waarneming, analogie en vertaling hoe wordt een
gebouw begrepen?
De betekenis van ‘Huis’, ‘Stad’, ‘Behuizen’: de filosofische benadering van eigenschappen die toelaten
om meer autonoom te denken.
Het spanningsveld tussen globaliteit en regionaliteit:
wat is de betekenis van het begrip ‘context’?
De politieke rol van architectuur tussen ethiek en
esthetiek: de schuldige verantwoordelijke rol van de
ontwerper.
Het instrumentale en zintuiglijke in architectuur:
wat zijn geijkte middelen om het uiteindelijk doel
duidelijk te maken als beeld.
De relatie tussen bouwsubstantie, fysionomie en
ervaring.
De noodzaak van cultuur als een houding om tot
architectuur te komen.
Plastische ruimtelijkheid en culturele duurzaamheid.
In hoeverre kan architectuur abstract zijn? In hoever kan
architectuur autonoom staan?
Wat is het collectieve geheugen, het bewust-zijn en de
leesbaarheid ervan?
Hoe vertalen zich de ruimtelijke en mentale
genoegdoening in architectuur?

317

UITGANGSPUNTEN EN LEERDOELEN

Uitgangspunten en criteria voor de keuze en selectie zijn:
- een goede analytische blik om de opdracht juist te
omschrijven;
- een kritische blik waarbij de student de verwachtingen
combineert met de eigen visie die hij ontwikkelt in het
kader van het studiedomein;
- een conceptueel denkvermogen in synergie met inhoud;
- de houding die de student aanneemt ten aanzien
van de kritische reflectie van de andere studenten
en begeleiders, eveneens tan aanzien van andere
gerelateerde vakken;
- de openheid en gevoeligheid van de student naar andere
disciplines toe;
- in het ontwerp een soort van onlosmakelijkheid te
creëren;
- het ontwerp de nodige weerbarstigheid te geven via
passende dissonanten;
- het project an sich te overstijgen met een inherente
reflectie en/of in vraagstelling;
- een standpunt in te nemen aangaande de esthetische en
inhoudelijke toedracht;
- geschiedenis te zien als een evolutief toekomstgericht
proces;
- de bereidwilligheid om het project te ontwikkelen in
combinatie met een inhoudelijke denklaag en de
openheid om dit als een ‘verdieping’ van het geheel te
beschouwen.
De procesbereidheid is een specifiek uitgangspunt voor de
student architectuur, in het bijzonder:
- de communicatieve en tekenkundige vaardigheid bij het
projectoverleg;
- de manier waarop keuzes gemaakt worden;
- de vaardigheid om de gemaakte keuzes in functie van de
projectdoelstelling te verduidelijken;
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Van de student wordt aldus een positieve ingesteldheid
verwacht om dusdanig de eigen reeds aanwezige basis te
versterken.
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SAMPLING / WITH NO REFERENCE
TXT_CK_EN_2007
ADSL 2008 BROCHURE,
HENRY VAN DE VELDE-INSTITUUT, ANTWERPEN, 2008, P. 3
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Sampling has been reinterpreting music for decades.
In contemporary art and new media, architecture is a
commonly used backdrop, and many designers have
been integrating other artistic expressions into their
professional practice.
ADSL 2008 will explore the references from the worlds of
landscape, architecture, engineering, interior design and
monument care, and aims to investigate the power of a
variety of images through a poetic and personal intuition
in order to reach beyond the specific discipline.
The intra- or multidisciplinarity in-between as a form of
‘being’ thus becomes an important statement. ‘With no’
doesn’t mean without. On the contrary, it makes explicit
the idea of a rooted concept, without making ‘reference’
into an immediate final solution. In fact, it explains
the idea of a context which surpasses the meaning of
environment.
Therefore it becomes necessary to rethink and to
reconsider well-known subjectivities from all kinds of
random artistic fields such as literature, contemporary
art, music, etc. to reinstall the proper discipline not just
in terms of length, width and height, but in ‘depth’, and
rooted in this contemporary context.
Among the proposed themes are My beautiful house, a
video projection on non-common remarkable spaces
that remain invisible; In-between, a workshop on
passages and so-called non-places; Licht! Mehr nicht!,
interventions of light in architecture and landscape;
Passing: how to explore structural concepts for small
pedestrian bridges in rural and urban contexts; Landscaping, new forms or projects for designing (parts of)
landscapes through computer-generated design; Sensitive
sensations, the development of a new series of objects,
based on interrelational senses and disabilities; Meet
your neighbors, developing new strategies for the present
context starting out from the cheap or the commercial.
These are some of the concepts addressed in the different
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workshops through questions on context, fluids, light,
texture ... to lead to a wide range of propositions under
the guidance of distinguished guests from the field of
architecture, design and art.
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EAP * [EUROPEAN PRIZE FOR ARCHITECTURE 2007]
TXT_CK_EN_2007
VOORDRACHT BIJ DE BEKENDMAKING VAN DE LAUREATEN
NIET GEPUBLICEERD

Dear participants on the Euregio Prize for Architecture, dear
professors, ladies & gentlemen,
Some years ago i gave an introduction for the E13
exhibition in Maastricht, an exhibition on the work
thirteen architects out of the Euregio, and where i did it
the other way round, starting at the end, knowing that
every end means also a new beginning. Let’s do it the
same way now.
So first we want to thank some people, especially all the
new graduated participating young architects with their
beliefs and ambition, their research and positiveness.
They gave the jury the opportunity to write down a list
of thoughts, just fifteen years after the 1992 Treatee
of Maastricht and which i want to declare now, thus
reflecting some quotes in the name of every jury member.
There are some points we want to stipulate. We quoted
for ourselves ‘What do we study when we are studying
architecture?’, after the title of the 1997 exhibition by
Andrea Deplazes in the Architekturmuseum in Basel
where projects of the ETH-students were shown. So in a
similar way, as a jury we are questioning some themes on
architecture, which we saw during this two days program.
Point 1:
Let’s make it clear: we do not want that architecture
escapes further more out of our hands. So let’s consider
again our own profession. This means: we need to go back
to the proper roots of architecture, to its history, to the
‘basic forms’ (Grundformen as Oswald Mathias Ungers
said) while immediately having in mind the method
for transformation. The city as an assembling part of
autonomous thoughts, forms, meanings, images. Let’s
forget about being busy with other professionalisms,
which don’t belong to architecture. Let’s create again
some respect. But now: can’t other starting points become
more interesting to gain again the world of architecture:
we know about the invention of steel structures and the
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concrete bringing new typologies in the last centuries. Is it
thus not possible that the nowadays research on sciences,
on sustainability, on durability, on health and wellness
can create new basic forms so that architecture becomes
more rooted in the context of today? Isn’t this the new task
for architects for being busy with the wellness of ‘being’?
With feeling well into spaces?
Point 2:
About the natural versus the nature. It’s obvious that
architecture should have a meaning which is natural,
that forms are of a self-speaking order, understandable,
readable without any questioning in the first view. A
building needs to be understood by everybody but also
needs different layers in more when going into depth.
Architecture is thus reacting on nature, being a cultural
intervention in nature. This does not mean we can’t look
at nature structures. But the way of transforming these
structures needs immediately a material form, it needs
an architectural expression. We can’t just take images of
nature, we can’t copy nature but can study and getting
inspired by the images from, by or with nature. So what,
where or how has nature to do with architecture?
Point 3:
On floating versus gravity. A building is not an airplane,
nor it is a cloud. It stands on earth, it is rooted on a site, it
has a specific context. Airplanes are constructed to stay in
the air, buildings need to be constructed to stand on the
ground. Even the ‘Wolkenbügel-project’ by El Lissitzky
is situated on a dense crossing in Moscow, having three
main columns supporting the horizontal levels, and even
Hadid or Coop Himmelblau’s projects don’t float. Why are
architects using wrong words to explain their concepts?
Point 4:
Let’s talk about the difference between a concept and an
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idea. A concept is a clear architectural statement of the
basis intention in a building. Into a process a concept
can be worked out further more to become present into
spaces, so spatiality is inherent connected to the idea of
a concept. In this means, having an idea remains in just
having an idea because it looses its attachment to the
realities of building, of architecture. In this way having
an idea comes before having the concept. Thus with a
wrong question one can’t have a good concept, nor a good
building. So do we have in the word ‘idea’ a good point for
taking other professions or items such as i.e. design for
becoming a concept in architecture?
Point 5:
About branding and marketing with or against the context
of nowadays building. A lot of building programs deal with
the idea of temporary branding and marketing structures.
Clients force architects to push them into their own world
of urban ads. Is thus the building in its own urban context
becoming public or becoming publicity? What’s the task
of the architect: being concerned on the evolution of the
city or dealing with the first satisfaction of the client? Is
it about saying ‘yes’ to the public space or saying ‘yes’
to the individual? Can or can’t both come together in
the centre of towns? What’s the movement of suburban
structures into city centers? What’s the new life style? Can
architecture deal with life style; can it deal with fashion?
What does the new generation of architects think they can
do with it?
Point 6:
About the moment of the ‘promenade architecturale’ as
a main idea becoming a spine into a project. We all know
the villa Savoye and although we can understand the
meaning of Le Corbusier in his five points of architecture
which one can see as being just the opposite of five
points of classical architecture, the concept (or is it
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idea?) of promenade architecturale is being used or even
sometimes abused into building forms, routings, thus
architecture expressing the routing in its form ... This Le
Corbusier quote is many times used to create promenades
over the buildings thus becoming a free pass to mark
the building strategy. But thus creating a kind of second
ground level when there is no need, taking global views
and more ground plots than needed, is this the result of
an architectural research? Finally: is passing becoming
a main item in contemporary architecture or is it about
being? Don’t we forget that there is a need for being in
a building rather than to have a look at it as a visitor by
coincidence?
Point 7:
This brings us to the point 7 of our thoughts: it is about
responsibility of the given world and the transmission
towards new generations. We are with more than six
billion people using this globe so we all receive the whole
landscape for which we need to take care. So our task is
clear at that point. Donald Judd once quoted that one
can only build on places where one has build before.
Although we can’t trace this quote all the way, we have to
look at some urban developments like i.e. in China, but
as an architect, we all need to remain as a critic into this
aspect of use of land. So: is it a normal fact that green
spaces and/or blanco landscape structures are used to
put architecture when there is no need for? What are
we leaving to the next generation? What’s the idea of
consciousness into architecture?
So, again to all the students: thanks. But as you could
understand: please take note and join our concerns. We
did look very well and precisely at your projects which
gave us these reflections. We don’t want to be pretentious
about it; these words and sentences are a result out of a
discussion that you all forced us to make in-between us,
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coming from different countries and origins. We were
dealing the same aspects, having the same questions,
and we are aware that we too have to search to find good
concepts and solutions, which do result as our main task,
into the world of the transmission of space and beauty.
And this takes time.
This brings us to the beginning of our declaration but
now we question: ‘what do we teach when we are teaching
architecture?’ It’s about the transmission of knowledge.
Students need to study on architecture, teachers need
to teach on what architectural thoughts and concepts
can be. It’s not only about length, width, height, but also
about depth. This means: big programs hardly make
that students can learn a lot. Giving programs of 45.000
m2 and asking for a result in some four months, giving a
specific program on a specific well defined site without
any reflective part, knowing that the site isn’t near so you
hardly can go back to pick up the environmental context,
knowing even that professional offices need the same
period with a team of specialists for having architectural
coherent spaces, is this the right way to do? Needs a final
graduate project consider about the biggest volumetric
or is it about the depth of architectural themes, about
understanding the reasons, creating beautiful spaces,
turning a study process into an attitude so somebody can
evaluate into the reality of architecture? Isn’t it the task
of a teacher to study together with his students? Isn’t
it the task of students to react against their teachers?
Can we still deliver students who are well skilled into 3D
drawings, into modeling, without taking any time for
concept, content and context, but thus couldn’t get into
tectonics, light and space, gravity?
At this point, our main starting concern into the thirty
projects was about the ‘concept’, not being intellectual
but being intelligent, understanding the site, knowing the
context, having content, and using a program as an excuse
to explain something in architecture.
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OK, let’s go now for the final point everybody is waiting
for. After a first selection the jury came out at a selection of
ten projects. In a second and third round we came to the
final decision.
First let’s talk about the honorable mention awards of
which the jury discussed to have only two projects where
the ‘idea’ as it is posed is interesting.
The first honorable mention award is about the
intersection of engineering and architecture. Here the
ingenious concept of a technical system was appreciated,
although the question of space and architecture wasn’t
elaborated enough. This way of taking in consideration
new kind of interventions is quite positive but the jury
discussed the missing link into architecture at both ends
of the project.
The award is going to the project ‘Brücke über die Moldau
in Prag’ by Christoph Palmen from RWTH Aachen.
The second honorable mention award handles about
a statement into a city center as being interventions that
are of a temporary setting. The jury appreciated very
much the way a new kind of profession for the architect
can be put, relating lost local sites into heavy contrast
between global iconic statements. Here the social context
is taken as a starting point for punctual interventions,
expressing that architecture is not only about the icons
and the stars. Unfortunately the real architectural concept
is not considered explicitly enough, even becoming more
superfluous in some way. Triviality can be taking as a
starting point, even dirty realism, but everybody knows
well that the tricky system for translating a strategic
moment into good architectural shapes isn’t easy.
This second award is going to the project ‘Guillemins, een
wijk in transformatie’ by Fred Greve from the Academie
van Bouwkunst in Maastricht.
Let’s now go for the final prizewinners.
While becoming a specific assignment on a given site,
the student needs always to think if the question was well
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posed. Displacements are normally used in contemporary
art, but by reflecting on site, location, program,
orientation, here a notion of counter-project came out
which explains more out of the landscape, the setting,
position than just about the form. Historical references
to the work of Sant’Elia are not only gratuite but reinforce
that architecture is not standing alone. Although the
final architectural execution of the project is missing in
the quality of the façades thus being just glass, the jury
appreciated much the attitude, which tells a lot about
knowledge and responsibility.
The third prize is for the project ‘Living Bridges –
Studentisches Wohnen auf der Brücke’ by Jane Dimacuha,
from RWTH Aachen.
Building in the urban context is one of the toughest
moments for an architectural statement. Here the
notion of flexibility in the way of use like Peter Zumthor
is always stating is becoming a main characteristic. But
it’s not always about ‘use’ in the functional way, use in
the architectural way or concept also means structure,
space, light, proportion, and harmony. A self defined
program on a chosen site, thus being the main driving
source of the whole building with all the components of
big space and connecting small cells, becoming a ‘centre’
in an artistic, educational or institutional way, is one of
the main tasks. This project for the second prize talks
about rigor, about coherence, materiality, tectonics,
and is thus very architectural. It is a project, which can
be seen as a reference or example for all kind of new
building structures. In a certain way it is about no dogma,
no facadism, no formalism. It is what is it, nothing less,
nothing more. It has the strength of what Swiss people
would say ‘genau so und nicht anders’.
The second Prize is for the project ‘Tanzzentrum
Rotterdam’ by David Capell from the RWTH Aachen.
The last decade, in architecture there are big
discussions about complexity versus simpleness, about
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being versus movement, about presence and absence,
about origin and alien, about the icon and disappearing.
Everyone of us is reflecting on this nowadays themes in
our own projects, our profession, our writings and critics.
We know it’s not an easy period, but it never was easy. We
always had to deal with history; we always want to add the
cultural level of architecture into building. Programs are
only a reason for architectural research. There’s nothing
about inventing new space or structures, but we only can
re-invent the existing ones. We only see that there are too
much images, glamour, glossiness, and too less about the
real life.
Every member of the jury agreed this line of thoughts
and was surprised by one single project, which shows the
directness of everyday life and landscape in combination
with some cultural finesse in such a way that all of the
jury members were in a healthy way very jealous for not
having made this project him- or herself! A simple volume
reflecting a barn but intersected with very subtle cutouts, thus having a cheap material on the outside but the
setting of rough granite blocks in the inner courtyards,
the openness towards the landscape while the zenithal
opening for the nearly contemplative setting of art
pieces: no glossy images, no copy/paste, only Heimat and
Rückriem.
The First prize of Euregio Architecture is going for the
project ‘Double Museum’ by Martina Malsbender from
RWTH Aachen.
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In de 19de eeuw, onder impuls van burgemeesters als
Anspach en Buls, schreef het Stadsbestuur van Brussel
wedstrijden uit voor de Embellissement de la Ville waarbij
pleinen en parken specifiek supplementair werden
versierd in het kader van allerlei festiviteiten en heel wat
huisgevels langs de grote lanen met aandacht werden
ontworpen. Het initiatief gebeurde in een campagne om
de stad een schoner aanblik te geven. Het had te maken
met de grandeur van de grootstad die zich profileerde
op aansturen van de enige grote stedenbouwkundige
die Brussel ooit heeft gehad, nl. Koning Leopold II. Op
die manier kregen gevels zoals o.a. De Kater en de Kat
van Hendrik Beyaert langsheen de Adolphe Maxlaan een
meerwaarde die de architectonische kwaliteit van het
gebouw nog verder onderstreepte. Maar dit gebeuren is,
meer dan louter een autonoom initiatief, te beschouwen
als een inherente verbondenheid met een zoektocht naar
schoonheid, met het opbouwen van een scenografisch
stedelijk geheel dat zich manifesteert in de omwanding
van de stedelijke ruimte. Dit ideeëngoed is nog verder
doorgetrokken tot in de jaren 1950 waarbij de tijdelijke
kerstversiering van deze lanen tot een hoogtepunt werd
uitgebouwd. Esthetiek en verlichting als vormen van
beleving.
Brussel heeft wel meer van die plekken die belangrijk
en betekenisvol zijn als openbare ruimte. Eén ervan
is de ganse setting van de Kunstberg met bovenaan
het Koningsplein waar drie historische assen elkaar
kruisen, assen met enorm getraceerde perspectieven,
twee zichtlijnen naar Hausmanniaans model terwijl de
derde de link legt tussen de kerk van Sint-Jacob-op-denKoudenberg en het stadhuis maar dan later verlengd is
tot aan de Basiliek van Koekelberg. Het Koningsplein
heeft als stedelijke plek voor zijn ontstaansgeschiedenis
heel wat gedaantewisselingen ondergaan maar is nu
sinds ongeveer tweehonderd jaar in idem vorm standvast.
In het midden staat het standbeeld van Godfried van

VERSCHONING
TXT_CK_NL_2008
[ROND PUNT, DOOD PUNT],
<H>ART N° 31, ANTWERPEN, 2008, P. 7
INGEKORTE VERSIE
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Bouillon, met zicht naar Brussel-Stad. Het plein ligt er
als een stedelijk interieur met zicht naar de stad – a room
with a view –, omrand door duidelijk ontworpen gevels
waarachter zich belangrijke instellingen  bevinden. Maar
als plein zelf heeft het doorheen de laatste decennia een
stigma van ‘niet-plaats’ toebedeeld gekregen waar verkeer
en openbaar vervoer passeren en rondcirkelen en aldus
het horizontale vlak van het plein hebben ingenomen,
op uitzondering van die ene ijskreemkar die er tijdens de
zomer staat langsheen het Museum voor Schone Kunsten.
Volgens Jeroen Boomgaard is het begrip ‘openbare
ruimte’ een dubieus begrip. ‘Wat voorheen gewoon “de
straat” heette kreeg een paar decennia geleden plotseling
een nieuwe naam. Dat betekent meestal dat er iets aan de
hand is.’en hij schrijft verder dat ‘ook pleinen niet meer
met rust worden gelaten’.1
Hierop ingaand en met een terugblik naar de periode van
het begin van de 20ste eeuw waarin abstractie en ideologie
hoogtij vierden, voornamelijk in het gedachtegoed
van de Futuristen en verdergezet door de Italiaanse
Rationalisten, waartoe o.a. ook de comancino architect
Cesare Cattaneo behoorde, is in het kader van dit essay
één werk van belang: het gaat om het project van een
monumentale fontein dat eerst werd opgebouwd in de
tuinen van de VI Triënnale van Milano in 1936 maar
daarna (en slechts in 1960) werd heropgebouwd op de
Piazza Corsica in Camerlata te Como.2 Deze sculptuur die
Cattaneo (1912-1943), de belangrijkste vertegenwoordiger
van de tweede generatie Rationalisten, samen met de
schilder Mario Radice ontwierp, bestaat in grondplan uit
drie cirkels in verschillende grootte, twee ervan gevuld
met water, maar waarbij in de hoogte vier betonnen
cirkels gestapeld worden via bollen die slechts langs
één zijde het steunpunt van het monument vormen dat
ongeveer negen meter hoog is en geplaatst in een cirkel
van dertig meter diameter. Het is een krachttoer van
evenwicht en (over)spanning, het is een werk dat bedacht
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is door een architect samen met een kunstenaar. Maar het
is geen kunstwerk, het wil dat ook niet zijn, het is eerder
een monument. Gesitueerd op één van de meest hectische
kruispunten van Como, functioneert het als ‘beeld’, als
volume, als landmark, als kernmoment. Het symboliseert
de drang naar een nieuwe wereld, naar een autonoom
denken waarbij techniek verder gaat dan enkel mogelijk
sentiment. De fontein (er spuit geen water) is het ontwerp
van een architect én een kunstenaar, de ene niet zonder
de andere. Radice zelf heeft zich trouwens ingezet om het
monument nog opgericht te krijgen nadat het bijna voor
vierentwintig jaar niet meer was getoond. Anno 2008 staat
het er nog steeds en het blijft verbijsteren.
Het monument en de architectuur, kunst en
architectuur. Adolf Loos omschrijft in 1910 in
‘Architektur’ reeds deze dubieuze spanning: ‘Het huis
moeten iedereen behagen. Dit tegenover het kunstwerk
dat niemand moet behagen. Het kunstwerk is een private
aangelegenheid van de kunstenaar. Het huis is dat niet. ...
Het kunstwerk is revolutionair, het huis conservatief. Het
kunstwerk toont de mensheid nieuwe wegen en denkt aan
de toekomst. Het huis denkt aan vandaag...
De kunstenaar moet enkel zichzelf dienen, de architect de
gemeenschap.’3 Daarmee wordt de toon gezet: moet kunst
dan in de openbare ruimte kunnen gedijen of moet kunst
binnen de beschermende muren van een gebouw worden
gevat?
Eind 2007 publiceert de Vlaams Bouwmeester een
boek over verkeersrotondes als context voor kunst,
zoals op de cover van dit Cahier #1 staat te lezen. De
publicatie is een eerste nummer waarbij de kunstcel
van de Vlaams Bouwmeester aspecten van de beeldende
kunst in de openbare ruimte, vanuit een zo breed
mogelijke - algemeen maatschappelijke en culturele invalshoek belicht, 4 zoals in kleine letters op de omslag
wordt vermeld. Deze korte tekst is omzeggens de gehele
onderlegger voor een nieuwe reeks uitgaven waarvan het
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eerste ‘Rond punt’ als titel draagt, en waarbij de Vlaams
Bouwmeester zelf geen introductie geeft, wel een epiloog.
Waarover gaat het? Een team van vier curatoren, Piet
Coessens, Katrien Laenen, Ulrike Lindmayr en Catherine
Robberechts, heeft acht kunstenaars uitgenodigd zich
te buigen over kunstinterventies op verkeersrotondes
in het Vlaamse landschap. De selectie resulteert in
ontwerpen van Francis Alÿs, John Bock, Lili Dujourie,
Jimmy Durham, Jef Geys, Ilya en Emilia Kabakov, Manfred
Pernice en Ettore Spalletti. In het cahier worden de acht
voorstellen op een duidelijke manier getoond, nadat eerst
een algemene tekst van Guy Châtel en Kris Coremans
het geheel van het ‘Ornament op de rotonde’ in context
plaatsen. Een tweede tekst geschreven door de curatoren
verantwoordt de keuze en omschrijft de thema’s van de
ontwerpen. In een derde tekst handelt Lieven De Cauter
over ‘Fremdkörper zonder lichaam’ en in zijn epiloog
heeft Marcel Smets het over ‘De Kunst van het coherente
landschap’. Hiermee wordt het cahier academisch
omkaderd.
Het intrigeert te zien dat op de tweede pagina van de
eerste tekst onmiddellijk de pijnpunten van de Vlaamse
context worden aangehaald: reeds in 2002 heeft de vorige
bouwmeester bOb van Reeth het initiatief genomen om
voor enkele van de meest markante plekken en grootste
infrastructurele plekken open oproepen uit te schrijven
voor het aanduiden van curatoren voor kunstinterventies.
Een eerste gaat om het Sluizencomplex van de RingvaartNoord te Evergem waarbij, indien rekening zou worden
gehouden met de 1%-regeling, het om een behoorlijke
interventie zou gaan van om en bij de 450.000 euro.
Hierin is geopteerd om kunst te laten groeien vanuit
de ervaringen van het landschap, om er een educatief
programma aan te koppelen en om de gehele plek een
verbondenheid te geven zodat ze niet als een tegenplek wordt begrepen. Michel Desvigne tekende voor
het landschap en Jürg Conzett voor de noodzakelijke
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voetgangersbrug. Enkele kunstenaars zoals Manon
De Boer, Har Hollands en Peter Downsbrough zouden
site-specific installaties doen. Ook wordt in idem tekst
het project aangehaald voor de ondertunneling aan de
Kennedylaan en de aansluitende rotondes aan De Bolle
te Oostende waarbij de drie geselecteerde kunstenaars
– Luc Deleu, Joëlle Teurlinckx en Loïs Weinberger – niet
opteren om iets op de rotondes zelf te bouwen maar wel
ernaast. De rotonde zelf wordt simpelweg met zwart asfalt
bekleed en wordt aldus een ‘zwart gat’. 5 Twee belangrijke
grote kunstinterventies die echter nog steeds niet zijn
gefinaliseerd, het eerste zelfs nog niet gestart, en die
vanuit de doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap
wel voldoen aan de regelingen, maar vanuit diezelfde
diensten van de Vlaamse Gemeenschap dan weer niet
worden geconcretiseerd.
Het Cahier #1 bezit wel een merkwaardig beeldessay
van Niels Donckers. Als fotograaf is Donckers aangesteld
geweest door bOb van Reeth om het Vlaamse landschap
in haar identiteit vast te leggen. Dit resulteerde in een
geheel van meer dan 1.500 opnames, iets wat Donckers
zelf voortdurend bijwerkt om zodoende de evolutie van
dit landschap voor komende generaties in ogenschouw
te geven. Het is een belangrijk statement van zowel
een bouwmeester als van een fotograaf-kunstenaar.
Getuige hiervan is het vermeld beeldessay dat ‘beeldig’
spreekt wat het Vlaamse landschap kenmerkt: een
amalgaam van vormen, van laisser-aller, van eigen-zin
van lokale openbare besturen. Eén ervan, nl. de rotonde
in Willebroek getuigt zelfs van een PPS-systeem avantla-lettre: een firma in bouwmaterialen die een rotonde
sponsort en die er dan ook haar reclamebord mag
plaatsen. Onder het mom van toekomstgerichtheid
worden bouwmaterialen aangewend als fragmenten van
een schotelantenne. Absurder kan nauwelijks ...
Het beeldessay van Donckers is meer dan louter amusantboeiend: het duwt iedereen met de neus op de feiten
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over wat we zijn, wat we doen, wat we als ontwerpers en
kunstminnaars niet willen zijn en niet willen doen, maar
wat toch gebeurt. Het vertelt over nonchalance, het spuwt
ons enig leedvermaak in de ogen. Van starfighters tot
opgestapelde fietsen: de ‘zwarte van Brakel’ heef aldus ook
zijn monument in de gemeente van de ex-eerste burger
van België. Volksvermaak en plat vertier ...
Donckers laat ons doorheen zijn beelden verwijzen naar
wat ook de Franse rotondes zijn zoals we die ons in het
geheugen printen: van een duidelijke vorm uit de jaren
1970, van een ongelooflijke lelijkheid, getuigenissen van
het feit dat ingenieurs zich soms als kunstenaars wanen.
Zijn onze rotondes beter? Mooier? Authentieker? Wie zegt
het? Pijnlijk wordt het wanneer architecten en ingenieurs
zichzelf tot kunstenaars verklaren.
Terug naar de essentie van het boek. Waarom vraagt
een bouwmeester via zijn kunstcel aan kunstenaars
om werken te creëren op rotondes? Wat is hier de
onderliggende ondertoon van? Gaat het dan zo goed met
de gebouwde omgeving en tussenruimte in Vlaanderen?
Of, zoals sommigen dan soms beweren: hoeven we die
dingen wel want zijn we daar wel in geïnteresseerd om een
‘mooie’ openbare ruimte te hebben? Moet Vlaanderen
verworden tot een opgekuist overvormelijk geheel waarbij
elke centimeter bedacht is, of moeten dingen juist aan
verbeelding worden gelaten? Een reeks vragen die de kern
van de zaak bepalen, maar één ding is zeker: opgekuist
dient er gedaan te worden.
Er kan niet onderruit gegaan worden: de vraag naar
kunstinterventies op een rotonde is een vraag die achterna
komt want eerst is er het verkeerstechnische van een
rotonde zoals de draaicirkel en de verlichting, de erop
uitkomende straten, enz.  Hoort kunst dan thuis op een
dergelijk hectisch gebeuren en zo ja, welke kunst? Of
meer: wat is dat, kunst op een rotonde?
Het staat buiten kijf dat elk van de geselecteerde
kunstenaars een naam heeft en belangrijke goede
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kunstwerken maakt. Daar is geen twijfel over, noch over
de selectie. Maar het wordt benauwender bij het bekijken
van de resultaten van deze zoektocht en opgave. Met welke
parameters worden kunstenaars belast om een werk in de
openbare ruimte te plaatsen? Als kunst al sowieso in de
openbare ruimte moet komen...
Ronde punten zijn specifieke plekken, in feite zijn
ze geen niet-plek want ze bestaan, weliswaar enerzijds
in perspectief, meer nog in een renaissanceperspectief
(éénpuntperspectief, maar dan vanuit de autobestuurder)
en in een rondgang anderzijds. De werken blijven
onbereikbaar (letterlijk). Grootte, omvangrijkheid en
volumetrie hebben onverbiddelijk te maken met de
situatie: is het een landelijke rotonde, een semi-urbane
of een stedelijke, wat ook direct met de grootte van de
rotonde te maken heeft, met het zicht, met het zien van
het tegenliggend verkeer. Op sommige plekken (zoals in
het vermelde Willebroek) dient zelfs soms uitzonderlijk
transport over de rotonde te kunnen rijden, iets wat
elke inplanting van een werk nog verder bemoeilijkt.
De middenzones van de rotondes in Vlaanderen zijn
pietluttige plekken, amper 10 meter straal. Meer ruimte
wordt er nauwelijks genomen. Maar soms zijn ze wel van
een ander type, worden er dubbele rotondes gebouwd
zoals te Kortrijk en te Knokke, of worden, zoals in het
laatste geval, zelfs verkeerslichten geplaatst. U bemerkt:
éénduidigheid en/of duidelijkheid bestaat niet.
In het reeds vermelde essay gaat Jeroen Boomgaard
verder: ‘Tegenover de openbare ruimte staat het
niemandsland: een gebied dat niet permanent geclaimd
kan worden, waar geen specifieke wet geldt en waar in
principe alles mogelijk lijkt. Een gebied dat daarom
ook steeds opnieuw overschreven kan worden met
steeds nieuwe betekenislagen. Dit niemandsland lijkt
tegenwoordig verder weg dan ooit. Kunstwerken zijn
weliswaar in staat verwarring en dubbelzinnigheid op
een bepaalde plek naar voren te halen maar te vaak
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dient dit als een symbolische compensatie voor de
ééndimensionaliteit die aan het gebied wordt opgelegd.
In plaats van ruimte te scheppen nemen kunstwerken
ruimte in en daardoor zijn zij onverbrekelijk verbonden
met de overheidsstrategie die streeft naar activering én
beheersing.’6 Dit tekstfragment is interessant omdat
het de kern van de zaak bepaalt: kunst die dient om
ruimte te scheppen en een overheidsstrategie die streeft
naar beheersing. Want waar gaat het in rotondes om:
de kunstwerken kunnen nauwelijks ruimte scheppen
(letterlijk zeker niet, en door hun plaatsing laten ze ook
moeilijk een figuurlijke of mentale ruimteschepping
en bijhorende ervaring toe). Komt dus het moment
van de strategie en de beheersing en hier is dubbelspel
aan de orde: een overheid die zich nauwelijks inlaat
met de openbare ruimte, die maar net gestart is met
een inhaalmanoeuvre, in een context waar er nog
zoveel te doen is over de échte te bouwen ruimtelijke
genoegdoeningen via collectieve gebouwen en die
gestarte initiatieven nog dikwijls de mond toesnoert.
Een gemeenschapsgevoel is nog steeds vreemd aan een
overheid die bestaat uit individuele personen die een
beleid bepalen vanuit een eigen interpretatie van hoe de
wereld er moet uitzien.
De opdracht die de acht kunstenaars is meegegeven, is
door de curatoren als volgt geformuleerd:‘De Vlaamse
wegen worden in het kader van de mobiliteitsproblematiek
op vele plekken uitgerust met rotondes. De kunstcel
wenst met een artistieke onderzoeksopdracht voorstellen
te ontwikkelen die aangeven dat een artistiek concept
niet in tegenstrijd hoeft te zijn met de context van de
opdracht en de plek. Het genereren van voorstellen die
de publieke ruimte in al haar geledingen bespeelt, vormt
in het bijzonder de uitdaging.’7 Deze opdracht resulteert
in een diversiteit van acht voorstellen waarvan er zich zes
situeren op abstracte niet nader bepaalde rotondes en
twee op een specifieke plek. De voorstellen zijn, hoewel
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sommige dus gedacht voor een specifieke plaats, niet
onmiddellijk bedoeld om gerealiseerd te worden, maar
zouden dit wel kunnen. Zouden, weliswaar.
Ze gaan van een duidelijk architecturale ingreep zoals
Como o5 van Manfred Pernice waarbij de titel een
verwijzing is naar het pendelverkeer naar de regio Ticino,
tot een vraagstelling en reflectie met leerlingen van
de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in Geel
(Jef Geys). Of van een reeks computersimulaties van
fotografische opnames van kleine constructies uit de
dodencultuur langsheen Argentijnse wegen (Francis Alÿs)
tot een fontein voor een rotonde in een stadscentrum,
nl. een cirkel met twee kubussen (Ettore Spalletti), naar
analogie met het motief van een ruiterstandbeeld zoals
er in zovele steden er te vinden zijn. Jimmy Durham
daarentegen beschrijft in zijn tekst enkele bedenkingen
omtrent publieke kunst en rotondes en geeft hiermee
een kritische noot met als eindconclusie ‘We behoeven
publieke kunst die noch monumentaliteit ademt, noch
de ijdelheid van de kunstenaar.’ Hij bedenkt een bronzen
boom met levensgrote bijna cartoonachtige figuur van
een gier die uitkijkt over het verkeer, met als titel Thinking
of you. Het voorstel van John Bock daarentegen getuigt
van enig cynisme door in te gaan op het gekende beeld
van de wegrestaurants met bijhorende plasstop: een
drive-in sushibar met bijhorende sanitaire voorziening
dat qua beeld representatief wordt via een scatologische
installatie op het dak.
De twee voorstellen voor een concrete locatie zijn Catching
the Hare (Ilya en Emilia Kabakov) voor de drie rotondes
langs de N 36 ter plaatse van Izegem en Sunset Sunrise
(Lili Dujourie), een rond bassin waar het water steeds
overloopt en waar bij avond en nacht een rood-oranje licht
en ’s morgens een blauw-wit licht het geheel belicht, en
dit voor een nieuwe rotonde, in het centrum van Izegem.
Waarom nu plots Izegem? Wat heeft deze gemeente als
specificiteit dat daar nu de meest pertinente, mooiste,
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meest betekenisvolle rotondes zouden zijn? Izegem
heeft nu het toeval dat ze in deze legislatuur een bekende
inwoner heeft: Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Media, onder wiens bevoegdheid de diensten van de
Vlaams Bouwmeester ressorteren. Voor wat, hoort wat.
De vraag naar voorstellen past in het kader van de
optie van de Vlaams Bouwmeester om ontwerpers te
selecteren voor bepaalde projecten, meestal gaat het
dan om architecten die projecten (kunnen) maken voor
een collectief gebouw dat mits overheidsgeld wordt
gebouwd. Vele van de projecten in de Open Oproep
zijn tevens landschappelijke projecten, bruggen, enz,
m.a.w. constructies van artistieke ingenieurskunde. Door
sommigen van de architecten wordt vanuit de eigenheid
van de constructies en ontwerpmethode inherent gedacht
aan een onmiddellijk samenwerking met kunstenaars.
De recente architectuurvoorbeelden uit o.a. Zwitserland
getuigen van deze aanpak: geen afzonderlijke opgeplakte
kunstinterventies, wel een onlosmakelijkheid. Werken
van Rémy Zaugg, Helmut Federle of Pipilotti Rist zijn
zo geconcipieerd dat ze de architecturale expressie
versterken. Wisselwerkingen tussen architecten,
kunstenaars, ingenieurs, landschaparchitecten, zelfs
schrijvers, scenografen, filosofen en/of cineasten, liggen
nu meer voor de hand tot het ontwikkelen van ruimtelijke
concepten en ervaringen. Door de bouwmeester is het
initiatief van de Meesterproef ook in het leven geroepen
waarbij jonge architecten en startende kunstenaars
kunnen samenwerken aan kleinere opdrachten die
vanuit de Gemeenschap worden aangereikt. Vanuit dit
gegeven is het merkwaardig dat het in dit Cahier vermeld
onderzoeksproject nog steeds wordt toegespitst op louter
kunstenaars. En dit is duidelijk: de autonomie van het
werk is daardoor overduidelijk, elk voorstel voor een
kunstwerk staat los van de plek, zelfs al is het bedacht
voor een specifieke plek. En terwijl multidisciplinariteit
wordt gevraagd bij wedstrijden in de ene richting, wordt
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ze blijkbaar geweerd in de andere... ondanks het feit
dat de curatoren in hun proloog gewag maken dat het
belangrijk is dat bij de terreinverkenning de opgave niet
louter op te vatten als het te pas en te onpas plaatsen
van monumentale sculpturen, en er naar gestreefd werd
kunstenaars te betrekken bij de conceptuele fase van de
infrastructuurwerken, liever dan hun rol te herleiden
tot het aanbrengen van de obligate ‘kers op de taart’,8 is
echter nog steeds geen sprake van een taart.
‘Tegenover de traditionele praktijk van het invullen
van een aangewezen locatie brengt men tegenwoordig
de culturele planologie in het spel, een model waarbij
de kunstenaar in een vroeg stadium wordt betrokken in
de ontwikkeling van een gebied, zodat het artistieke, de
kunstenaarsblik, of het afwijkende in het planproces een
kans krijgt. Voor de rol van de kunst in de ontwikkeling
van het groene hart lijkt deze werkwijze een uitgelezen
kans.’ 9 omschrijft Jeroen Boomgaard en hij stelt wel
daarbij de vraag of dit dan wel achterhand wel zo goed
uitpakt voor de rol van de kunstenaar. Zijn/haar werk
wordt dan wel deel van hetgeen wat de markt verwacht
(in casu dus ook de overheid met haar strategie, via de
krijtlijnen van een curatorschap), maar zoals overal blijft
iemand die ook maar iets plaatst in de openbare ruimte
verantwoordelijk, zelfs schuldig. In feite staat elk werk,
van gelijk wie, daarmee opnieuw midden op de rotonde.
Dit Cahier is de derde publicatie die de huidige Vlaams
Bouwmeester uitgeeft, na een folder waarin hij zijn
beleid verkondigt 10 en een volwaardige editie van Kunst
in Opdracht 11 dat alweer een initiatief is van de vorige
Vlaams Bouwmeester bOb van Reeth en waarin een stand
van zaken van kunstopdrachten in de openbare ruimte
in Vlaanderen, al dan niet geïntegreerd, is opgenomen.
Deze editie kan dus niet anders dan worden gezien in de
context van de positie van de Vlaams Bouwmeester, van
zijn kunstcel, van de Vlaamse context en overheid, en
van het Vlaamse landschap. En niets is op dit ogenblik
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meer vervelend dan nu nog te spreken over iets als zijnde
Vlaams. Want context betekent iets anders dan de plek,
iets anders dan omgeving.
En misschien is dan het begrip ‘dubbelzinnigheid’
de context waarbinnen het cahier en het gebeuren
van kunst op ronde punten dient te worden gezien.
Dubbelzinnigheid in het vlak van de inhoud van de
kunst, maar tevens in het gebied van de vraagstelling
en plaatsing. En er is de vraag aan de kunstenaars
zelf met hun antwoord. En er zijn de beelden van die
antwoorden en er is het element van niet gerealiseerd zijn.
Daarenboven zijn er de beelden die zich nestelen in het
geheugen, zelfs niet gerealiseerd en zijn er de woorden in
bijhorende teksten en deze in de naderhand geschreven
reflecties. Les mots et les choses, of naar Jean-Luc Godard:
Les choses, non les mots.
Sinds onlangs is er een website – internet is de nieuwe
context – waarbij heel wat rotondes met ‘kunst’ te zien
is: www.rotondekunst.eu. Het is overduidelijk een
Nederlands initiatief. Alleen al de keuze van de beelden en
de mogelijkheid van participatie om zelf de website aan te
passen en te stofferen getuigen hiervan. Hierop zijn echter
geen kunstwerken te vinden die algemeen als ‘kunst’
te beschouwen zijn, wel situaties die eerder aan het
lachwekkende grenzen (er zijn dus inderdaad een aantal
Vlaamse situaties te bespeuren, we zouden verder kunnen
aanvullen).
Maar waar staan ze dan, die goede kunstwerken op
rotondes? Zouden de acht voorstellen die in het Cahier
opgenomen worden dan behoren tot een wereldwijde
aanzet om goede kunst op ronde punten te plaatsen?
Inmiddels is trouwens ook onze perceptie van de
openbare ruimte totaal gewijzigd: we kijken niet
meer naar loutere schoonheid en de eenheid van een
ontworpen plein bestaat ook al niet meer. Een plein hoeft
vanuit de hedendaagse vraagstelling ook verschillende
gebruiken te moeten kunnen opnemen, meestal per dag
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een ander gebruik, minstens. In die zin zijn rotondes
misschien de enige plekken die niets anders behoeven
dan zichzelf te zijn: er kan geen (ander) gebruik voor
bedacht worden dan louter ‘niets’. Vanuit zichzelf vraagt
een rotonde dus om niets, het vraagt niet om kunst. Elke
vraag om kunst op een rotonde zou dus overbodig zijn.
Om dan nog te zwijgen van de hoeveelheid tekens en
borden die dienen aanwezig te worden gesteld om een
rotonde als verkeersveilig te beschouwen: het Leonardkruispunt langsheen de Brusselse Ring is hiervan het
ultieme voorbeeld. En bij dit gegeven: geen enkel van de
acht voorstellen houdt zich ledig met de realiteit van een
rond punt: wat gebeurt er indien op elk van de voorstellen
de nodige borden met wit-rode schuine lijnen worden
toegevoegd, eventueel zelfs in knipperlichten, wat met
de blauwe cirkelborden met witte pijlen, wat met de
zebrapaden op de vloer, de rode cirkels voor fietspaden,
enz...
Heeft het cahier dan geen waarde? Toch wel: het geeft
de moeilijkheden weer van het overeind blijven van kunst
in de openbare ruimte. Steeds gaat het over de schaal en
betekenis, over impact en perspectief, over ervaring en
begrijpbaarheid. Alle acht voorstellen bestaan doorheen
hun fragiliteit en hoewel ontworpen op vraag voor de
hardheid van een dergelijke niet-plek, worden ze er teniet
gedaan. Dit zegt misschien veel over de plekken zelf,
over het feit dat we er nu aan toegekomen zijn om vanuit
onze vrijheid en mogelijkheden een danige mobiliteit
te ontwikkelen zodat we niets anders meer kunnen dan
dat er dergelijke plekken moeten worden gecreëerd.
Maar moeten ze dan worden gevuld met kunstwerken
die in hun eigenheid nauwelijks de plek zelf (kunnen)
overstijgen. Het ‘zwarte gat’ van Luc Deleu is op dat terrein
sterker omdat het het niemandsland van een rond punt
weergeeft en een zwart gat vertelt dan zoveel meer over
openbare ruimte en mentale invulling. Kleine fragiele
mementi mori vinden we langs de E40 te Zwijnaarde, de
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N49 te Hoeke, enz en doen ons nadenken over de fragiele
tijdelijkheid, maar het memento mori zoals waarover
Wim Cuyvers het heeft op een begraafplaats in de Vlaamse
Ardennen vertelt meer over hoe wij met leven en dood
omgaan, enkel al door er tentjes van vluchtelingen te
plaatsen naast de grafzerken. Fonteinen die onbereikbaar
zijn terwijl water één van de meest levende elementen is in
een publieke ruimte, maakt juist de vraagstelling omtrent
de interventie des te pregnanter. Maar elk plein in elke
Midden-Europese stad heeft een waterbassin waar water
stroomt. Het lijkt de evidentie zelve dat water bereikbaar
is. Dergelijke beelden zijn daarenboven sterker dan gelijk
welke interventie op een punt waar we toevallig passeren.
Misschien wordt de moeilijkheid beklemtoond doordat
de meeste van de voorstellen louter op papier en in
maquette bestaan, omdat hun werkelijkheidswaarde,
zijnde betekenis en impact, niet getoetst kan worden.
Juist daarom wordt elk van de voorstellen als overbodig
omdat er nog zoveel andere dingen zijn die eerst dienen
te worden opgelost, en wat tevens tot de taak van de
overheid behoort, in casu ook de Vlaams Bouwmeester.
Misschien moeten ze ook eerst gerealiseerd worden om te
zien of ze wel degelijk kunnen functioneren in die plekken
waar andere factoren belangrijker zijn, om te zien of ze
het statuut van decoratie of toegevoegd element kunnen
overstijgen, of ze kunnen  overeind blijven doorheen de
steeds groeiende mobiliteit, of ze sterk genoeg zijn om het
dirty realism aan te kunnen.
‘Elk kunstwerk draagt het museum met zich mee en
vooral in de openbare ruimte is dat een last. Niet omdat
het werk daarmee bij voorbaat het stigma van elitair en
onbegrijpelijk opgelegd zou krijgen, maar omdat het
stempel ‘kunstwerk’ buiten het museum het zoeken naar
betekenis eerder belemmert dan versterkt. Doorgaans
balanceert kunst in het publiek domein dan ook tussen
herkenbaarheid als kunst en begrijpelijkheid in een ander
kader.’ 12 Daar gaat men niet omheen. Maar goede werken
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blijven overeind in dit vacuüm van het niemandsland
zoals een rond punt. De vraag is enkel of fragiele werken
overeind blijven, of werken met meerlagige betekenissen
die zich eerder goed voelen binnen de beperkte en
beschermende muren van een museum overeind blijven
of gedoemd zijn om teloor te gaan. De vraag is dus of
kunst overeind blijft. Het is niet omdat men zich als
kunstenaar de ruimte buiten het museum aanbelangt als
reflectie voor het werk dat daarom het werk zelf die ruimte
aankan. Beide zijn duidelijk van een diverse impact. Door
zich te moeten distantiëren van de werkelijke fysieke
‘aanraking’ van een werk wordt dit werk bijna autistisch
als inzet en daarom blijven juist enkel de meest abstracte
werken overeind - de monumenten -: omdat ze in hun
abstractie een tegenpool vormen voor het amalgaam
van stedelijke niet-vormen, voor een benadering ‘à
l’improviste’ dat zo typerend is voor elke omgeving
hier, zij het nu landelijk, landschappelijk, halfstedelijk
of stedelijk. Kunst wordt gebruikt om de ruimte op te
vrolijken, kunstenaars worden genomen om het statuut
van een dorp, gemeente of stad een meerwaarde te geven,
internationaliteit helpt daarbij om het niveau te bepalen.
Zo is het nu eenmaal geworden. Kunstwerken worden
hiervoor ingezet, een kunstcel wordt hiervoor gebruikt.
Use me.
Wat is er nu aan de hand met dat Cahier? In eerste
instantie: zoals gezegd, het beeldessay van Niels
Donckers verdient alle aandacht. Doorheen de beelden
wordt er gelezen wat de ‘kwaliteiten’ zijn van begrippen
als vindingrijkheid, plat vertier, invulling van leegte,
goedkope genoegdoening, enz. Allemaal thema’s die het
Vlaamse land (ver)sieren. Een ‘atlas’ met zijn visie over
dit landschap dringt zich werkelijk nu op. Als fotograaf
legt hij het landschap vast, als kunstenaar geeft hij er een
kritische laag aan.

349

Daarnaast zijn er de woordessays van zowel ChâtelCoremans, Lieven de Cauter en de curatoren. Hierdoor
wordt alles naar behoren opgetild tot een semiacademisch niveau, zo eigen aan alles wat dient  te
ontsnappen aan elke werkelijkheidswaarde van de
gebouwde omgeving. Stilaan is het besef wel gegroeid wat
de betekenis is van ons nadenken, maar meer en meer
splitst de ontwerpwereld zich in twee: deze van het denken
en deze van het doen. Het academische scheidt zich af van
de mogelijkheden om dingen nog uitgevoerd te krijgen.
Dit Cahier verheldert dit voor de zoveelste keer.
En dan zijn er  de voorstellen zelf. Ze bestaan in een
beschermde context van een boek en een tentoonstelling.
Nauwelijks ontsnappen ze aan dit gegeven alsof ze zich
eerder inlaten met het eigen traject van enerzijds de
kunstenaar en anderzijds van een kunstcel die poogt
om Vlaanderen een geweten te schoppen, een geweten
dat grotendeels en eenmaal buiten de wanden van
bescherming, botst op onwil, onkunde, persoonlijke
ijdelheid e.d.
Als laatste is er het epiloog van de Vlaams
Bouwmeester Marcel Smets zelf. In tegenstelling tot bOb
van Reeth is hij meer begaan met de infrastructurele
werken, met omzeggens dus de openbare ruimte.
Maar behoort kunst wel hiertoe? Behoort kunst tot die
inlassing in de openbaarheid? De vorige bouwmeester
komt vanuit de praktijk van het beroep, met de drang om
betekenisvolle ruimten te willen/kunnen  ontwikkelen,
om een nieuwe generatie te laten ontplooien, om kunst en
architectuur een vrijgeleide te geven naar goedgebouwde
volumetrieën en tussengebieden. Een groter verschil
tussen beide bouwmeesters is nauwelijks vatbaar: van
de praktijk naar de theorie, zelfs van een onderbouwde
praktijk naar een academische theorie die bijna geen
voeling heeft met de realiteit, van les choses naar les
mots... Dit cahier is in eerste instantie een aanzet van
de eerste visie die resulteert in de tweede. Marcel Smets
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heeft het in zijn nawoord daarenboven over een coherent
landschap. Elke ruimtelijk ontwerper weet echter
dat coherentie in dit landschap ver te zoeken is, dat
fragmenten en tijdelijkheid hoogtij vieren, dat macht en
individu de overmacht hebben, of: dat er nauwelijks enig
collectief gedachtegoed aanwezig is.
De publicatie heet Cahier #1 waarvan #1 het meest
belangrijke is in de titel: het wil dus zeggen dat er
een nummer #2, #3, #4, enz, komt. Hopelijk, want
er valt veel te zeggen. En niet enkel over kunst, want
inmiddels zijn er op drie jaar tijd talloze projecten
ingediend waarbij architecten, ingenieurs, kunstenaars
e.a. samen voorstellen voor architecturale ruimten
hebben ingediend, die de openbaarheid niet zien,
waar geen discussie wordt rond gevoerd. Honderden
wedstrijdvoorstellen voor gebouwen op te richten met
gemeenschapsgeld liggen stilzwijgend in de archieven
van de bouwmeester, van individuele architecten
en kunstenaars. Reeds acht jaar investeren talloze
ontwerpers in zichzelf om zo te verder te geraken dan de
eigen opdrachten. Een decennium lang wordt er nu met
lede ogen toegezien dat internationale architecten hier
schoon schip maken voor belangrijke opdrachten terwijl
onze architecten nauwelijks (lees: niet) aan bod komen
in het buitenland. Eenrichtingsverkeer waarbij de hier
aanwezige financiële armslag zich steeds maar verder
uitdunt. Wat is dan de ‘core’ van de Vlaams Bouwmeester
die na drie jaar één cahier publiceert met acht voorstellen
voor een rond punt?
In de 19de eeuw ging de ‘Embellissement de la ville’
wel degelijk over uitgevoerde projecten enerzijds en over
tijdelijke te realiseren parkdecoraties en festiviteiten
anderzijds. Maar na tweehonderd jaar betekent
‘embellissement’ in een letterlijke vertaling niet enkel
de ‘opschoning’ van de ruimte maar misschien ook wel
‘verschoning’. Een verschoning in de betekenis van ‘de
spons over de schuld’. En dan pas wordt het gevaarlijk.
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SERENDIPITY
TXT_CK_EN_2008
ADSL 2009 BROCHURE,
ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN, 2009, P. 3
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The word ‘Serendipity’ derives from Serendip, the old
Persian name for Sri Lanka, and was coined by Horace
Walpole on January 28th 1754 in a letter he wrote to
his friend Horace Mann in which he explained about a
story he read, a kind of fairytale, The three Princes from
Serendip. The story itself isn’t a good example of what we
nowadays understand by the word: it is rather an example
of induction. In this way it is better to refer to the French
scientist Louis Pasteur who famously said: ‘In the fields of
observation chance favors only the prepared mind.’
Since 1954 Serendipity is also the name of a New
York restaurant. This isn’t of any importance if it’s not
becoming related to Andy Warhol who frequented it and
quoted the word in his autobiography THE Philosophy
of Andy Warhol (From A to B and Back Again) reflecting
the main goal of what we want to achieve into the ADSLworkshops: searching for some results but finding other
things that are more important than the ones we could
have imagined before.
In this context Serendipity is linked to the power of
any alert spirit to take conclusions out of coincidences.
In other words: every intelligent, well-informed person
becomes much more capable of making inventions by
pure accident: the art of finding the pleasantly unexpected
by chance or sagacity.
ADSL 2009 will explore the references out of the world
of literature, contemporary art, music, design, ... and
aims to investigate the power of a variety of images and
thoughts in landscape, architecture, engineering, interior
design, monument care, through a poetic and personal
intuition in order to reach beyond the specific discipline.
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SEVERAL C-WORDS CONCERNING ARCHITECTURE
TXT_CK_EN_2008
BRINGING THE WORLD INTO CULTURE, UPA, ANTWERP, 2010, PP. 69-85
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This text is a reflection on the state of contemporary
architecture, the way it manifests itself and is perceived
in our surroundings as well as in publications. All
images were taken during a trip through Switzerland in
July 2008, representing the main subjects of this text,
sometimes in a truly referential sense but more often
only as resonance. This interlacing of visual reflections
creates an opening for the emergence of other ideas. Les
mots et les choses.
One point needs to be clarified right away. ‘What do
we study when we are studying architecture?’ was the
title of the 1997 exhibition by Andrea Deplazes in the
Architekturmuseum in Basel where projects of the ETHstudents were shown. In a similar way, as an architect
and also as a University College teacher, I question some
fundamental ideas of architecture.
Let’s make one thing clear from the start: none of
us wants architecture to get further out of hand. So let’s
reconsider the basis of our profession, i.e. we need to go
back to the proper roots of architecture, to its history,
to the ‘basic forms’ (Grundformen as Oswald Mathias
Ungers said), while at the same time having a method for
its transformation in mind: the city as an assembly point
for autonomous thoughts, forms, meanings and images.
Let’s forget about being busy with other professions that
don’t belong to architecture. Let’s command respect
again. But can there be other interesting starting points
to conquer the world of architecture all over again? Is it
not possible that contemporary research in sciences – on
sustainability, on durability, on health and on wellness
– can create new basic forms that architecture utilizes to
root itself in the context of today? Is it not the new task of
architects to be busy with wellness? With feeling good in
spaces?
Starting with the fundamental difference in the way a
community handles its concerns about the appropriate
attitude, CITIZENSHIP is the first item to be discussed.
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Citizenship is a basic need that should be brought to the
centre of attention of everything. It deals with civilization,
the way in which a community organizes, and maybe
even controls itself, in which the rules to create discipline
originate. This happens both in democratic as well as in
totalitarian regimes. It’s a truism (the recent discourse
on the Beijing Bird’s Nest by Herzog & de Meuron and
the reactions on whether or not an architect should
participate in such regimes) that it is possible to create
meaningful architecture in both contexts. But leaving this
aside, citizenship is more about self-discipline, the logical
thought that the common good is maintained respectfully.
This assumes that the global outline (see: the space
between the buildings) is designed with the same attitude,
with a specific idea on form, with an attitude of logical
evidence. Cartography – map or layer – makes it possible
to situate different architectures on a (mental) level that
is constructed and supported by a community. This is the
answer to a democratic gesture: monuments and common
buildings both take up space.
It is sad not to design this open space, to leave it to an
anarchistic thought and resort to an ‘à l’improviste’
attitude, with an accent on fragmentation, even on
exception. And a public space that is not subjected to
argument is void of anything out of the ordinary. A nation
that sees itself purely as a community of individuals and
never manages to go beyond that – and thus manifesting
this individualism publicly – leads to desolation, moves
to laisser-aller. Strangely enough, this is an authoritarian
gesture of the individual that spills over to the global
coding of democracy. Anarchy as a counter fact.
Most people consider architecture to be the raising of
buildings, and not the design of the ‘space in between’.
More specifically, in this first example of citizenship, this
results in objects that are linked to each other by public
space. They represent modernity, an intrinsic search for
new possibilities, and reflect and support this ‘space in
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between’. In the second example, objects need to behave
themselves in a proper context, if not they will become
autistic images (splendidly published, perfectly cut next to
the façades). This leads inevitably to the choice between
‘autism and empathy’.  Or, stated differently, when there
is no civilization present (which has at the same time an
empathic feeling), the empathy needs to be integrated
into the objects of architecture.
Citizenship thus deals immediately with and is one
of the main substances of CONTEXT. Every country has
its own way of building and there are hardly any things
that can be taken as being known or that can easily be
displaced. But the idea of context contains more than
what has been built. Without inventions or the creation
of needs, there wouldn’t be any evolution. New forms
aren’t interesting as long as they aren’t linked to new
technologies, new constructive inventions and materials,
or a new way of living (which deals automatically with
another political-philosophical-social system). Context
is the notion of all essential things that are present today
and in a totally different way than yesterday.
The invention of steel in the nineteenth century was of
extreme importance, just like the invention of concrete
in the twentieth century. But are such inventions still
evident today? Are such inventions still taking place in
the material world? Materials will probably be in relation
to re-use, to sustainability. The context nowadays is as
much global (community) as local (building on one
specific site), but never in history were both of them are so
closely intertwined. We are living differently; we need to
be conscious of taking care of future generations. History
becomes future immediately and vice versa. But too many
images are being copied and erected on whatever place
available out of an idea of creating icons as schmuck, thus
being foreign when not empathic.
As a result, every building and each way of reflecting
on building contains the idea of continuity. We are aware
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that modernity is not something that was invented from
scratch at the beginning of the twentieth century and thus
created a new kind of architecture. Modernity starts in the
eightteenth century, with the period of Enlightenment
(look at the projects by Boullée, Ledoux and Lequeu: they
are still important in respect to contemporary movements
in architecture). And thus new worldviews and ideals do
have their importance for creating new ideologies and
new spaces.  Strangely enough, the setting of modernism
(not to be confused with either modernity or modernism
itself) should be seen as a discontinuity in the evolution
of architecture, thus giving itself other specifics, other
distortions.  So, for example, the visual dissolution of
power that before always showed itself as a symmetrical
concept, in modernism used asymmetry as an image.
This is not a plea for either solution; we know that there
is a need for different forms that give other concepts such
as void, chaos, and fragmentation the possibility to gain
importance. Again, it’s about developments connected
to worldviews and visions. Only now, these images are
developed out of solitary, autonomous projects, but
the basics remain the same as history exemplifies: no
architecture without economics, nothing without money.
Only a few exceptional people know how to make the
best of what is available on earth given the economic
possibilities, the Medicis being a foremost example. (We
of course only refer to this specific part of their attitude.)  
But today, there are not so many people around who
maintain these standards when in an official leading role.
How would the world look if the Medicis were still around
today? What kind of culture would be integrated into our
buildings?
CULTURE in that sense is an expression of an attitude
of how to deal with things. In this way architecture is
always culture, ‘building culture’ (Baukultur) at its best,
and in that sense, inseparable. Culture thus focuses on
the theme of context, on what makes a building or public
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space architecture in relation to cultural phenomena
and vice versa: how to give cultural phenomena a new
architectural expression.
Themes that show the relationship of the individual to
the architectural object as being the empathic meaning
of architecture, the research on utopian ideas and visions,
the role of ethic and ideology, these are all particulars that
support the current discourse. But historical models, their
translation into the present day coding with its emphasis
on the duality of classical versus modern, also play a
crucial role.  What is the status of the European city in
the twentyfirstt century from a cultural point of view? Are
buildings just solitary objects or are they subjects in the
public debate?
Besides this, a certain number of examples introduce
stories and thoughts on the ornament, the scenography
of the public space, the readability and the understanding
of architecture, tectonics and symbolism as a value.
Themes such as building culture, urban culture, the
culture of image and experiences, are all actual items that
go beyond an a priori beauty. They go beyond the looking
at and writing about a building, beyond knowing and
understanding, beyond cognition and recognition.
In fact, culture means the introduction of a CONCEPT
into the work of architecture. But, first of all the difference
between a concept and an idea needs to be discussed.
A concept is a clear architectural statement about the
basic intention of a building. A concept can be further
developed in a process in order to become more present in
the spaces, thus connecting inherent spatiality to the idea
of a concept. In this sense, having an idea does not get
any further than just having an idea because it does not
connect to the realities of building itself, of architecture.
So, having an idea comes before having the concept.
Thus, a wrong question cannot possibly generate a good
concept, let alone a good building. Does the distinction
between the words ‘idea’ and ‘concept’ offer a point of
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departure for turning other professions or items such as,
for example, design into a concept for architecture?
It’s the elaboration of a concept in itself that deals
with the best interior space and with the readability of
the object in the urban texture. One cannot separate
these from each other. In history this was solved in the
thickness of the walls, thus creating the possibility that
the interior could generate a vast concept on its own
and the exterior was linked to its environment. This has
nowadays (economically and imaginatively) lost almost
all of its importance. Walls are reduced to a thickness of
twenty mm. The enclosure of a space is translated into
transparency. Complexity and contradiction in terms
of architecture. Paul Virilio even talks about ‘transappearances’: going beyond transparency…  A concept
is what a building has for being good architecture, it
has a coherent structure, and it has a story. Sometimes
it even has dissonances, inconveniences. It’s all about
transposing an idea into an architectural language. Only
this is a concept.
A concept deals with the conveyance of knowledge.
Architects need to study architecture, they need to learn
what architectural thoughts and concepts can be. It’s not
only about length, width, height, but also about depth.
One might ask whether it is right to present elaborate
studies – sometimes going into great detail – on a specific,
well-defined site without any reflective component. Is
the only concern of a project nowadays its volumetric
substance or is it also about the depth of its architectural
themes, about understanding the underlying reasons,
creating beautiful spaces, turning a study process into an
attitude so that somebody can evaluate it into the reality
of architecture? Isn’t it the task of every professional
to involve his audience in his study? Isn’t it the task of
architects to react against their clients? Can we translate
well-drawn projects into 3D without taking the time to
explore concept, content and context, and thus touching
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tectonics, light and space, gravity?
Talking about floating versus gravity: a building is not an
airplane, nor is it a cloud. It stands on the surface of the
earth, it is rooted on a site, and it has a specific context.
Airplanes are constructed to remain in the air; buildings
need to be constructed to stand on the ground. Even the
‘Wolkenbügel’ project by El Lissitzky is situated on a
dense crossing in Moscow, having three main columns
supporting the horizontal levels. Nor do Zaha Hadid’s or
Coop Himmelb(l)au’s projects float. Why are architects
always using the wrong words to explain their concepts?
Today nothing seems simpler than designing big
projects without bearing any responsibility towards either
the individual or the common good. Let’s call this selfbranding …  It’s much more difficult to take responsibility
for the real obstacles we face when building in a real
environment than to design projects on paper that are
widely published and never meant to be built, but give the
designer-architect star status…
Many building programs focus on the idea of temporary
branding and marketing structures. Clients force
architects to push themselves into their own world of
urban advertising. Are they thus not turning the building
in its urban context into publicity instead of making
it public? What is the task of the architect: taking the
evolution of the city at heart or trying to primarily satisfy
the client or even him/herself? Is it about saying ‘yes’ to
the public space or saying ‘yes’ to the individual? Is it
possible for these two to come together in town centres?
What is the movement of suburban structures in city
centres? What is the new life style? Can architecture deal
with life style? Can it deal with fashion? What does the
new generation of architects think they can do with it?
At this point, our central point of departure is our
concern to adjust our concept to reality, not by being
intellectual but by being intelligent, understanding
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the site, knowing the context, giving it content, and
using a program as an excuse to explain something in
architecture. Use it, never abuse it.
Each concept deals with CONTENT. Content is a very
risky item: it is not always immediately visible but is
mostly sensed. It is something an architect aggregates out
of a range of possible characteristics, sometimes by opting
for an intelligent construction, sometimes by choosing
a specific setting, sometimes by borrowing from another
cultural expression closely related to architecture.
To quote the American artist Ian Wilson: ‘It is not
necessary to know what the ultimate form of the absolute
is. It is enough to know that pervading our awareness it
takes the form of our awareness.
Of that perfect awareness: would it see itself as bound by a
linear order of time? No. The past, present and future exist
simultaneously in the awareness of the absolute.’ 1
These notes, (cf. Discussions) show in an original way
the theme of The Absolute. Wilson tries to understand
the abstraction of the absolute. But what is the absolute
when talking about architecture? Is it the mental territory
of thinking, of acting or of what we never explain but
nevertheless integrate? A recent work by Wilson (a series
of twenty books) just shows one word on each page:
Perfect.
During the last decennia, architecture has become one of
the most important subjects of photography. This is not
new. Already in 1460 a student of Piero della Francesca
painted the famous Veduta della città ideale (Palazzo
Ducale, Urbino) in which different architectures were
represented as one urban entity. Some three centuries
later, a similar story is visible in Rialto con il ponte secondo
il progetto di Palladio e con altri edifici palladiani by
Antonio Canaletto (1759), (Galleria Nazionale, Parma).
Aldo Rossi wrote that this painting contains ‘the ability of
the fantasy, started out of the concrete’.
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Taking the standpoint that the architect is CONTINUOUSLY
passing on his knowledge of construction, the essence
of being an architect changes into contributing to that
evolving reality. This means that his main concern should
be plotting his course in developing a personal vision.
Now the question arises: ‘How does architecture presently
manifest itself and how can one add to the process of
conveyance of the established content?’ But, what is
‘knowing’? What is going further? What do we know? How
do we define this knowledge? What does conveyance of
knowledge mean in language, in image, in thoughts? How
can we implement this? On what level is the relationship
between culture and art manifest in architecture? With
economy? With history? With context? With experience?
What is content?
Seen in terms of light, architecture, in se static,
becomes architecture of movement, of dynamics. The
zenithal opening in the Pantheon roof in Rome, the light
sequences between the columns of the Parthenon on the
Acropolis, the baroque light in the spaces by Francesco
Borromini, the ‘canons de lumière’ by Le Corbusier,
are all witnesses of the importance of ‘natural’ light to
bring poetic force, also meaning to the architectural
space. Light as structure, as material without materiality.
Borromini’s last words before his death ‘Luce! Dammi
luce!’ (Light! Give me light!), are therefore of extreme
importance because they clearly reflect the essence of (his)
architecture: light as an elusive element, always changing,
but defining the ‘being’ of a building and therefore being
the fourth dimension. Without ‘being’ no architecture, no
content.
Being is not an element only related to the classical,
to history or the past. Now some new themes will be
introduced, which reflect the new way of living, showing
the CONTEMPORANEOUS of architecture and architectural
programs, resulting out of new diagrams. Today leisure
has become the new program, introduced already in the
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19th century (as if nobody has to work!). So ‘promenades’,
‘flâneries’, free time, etc., are taken into account. We
all know about the villa Savoye and although we can
understand the meaning of Le Corbusier in his five points
of architecture, which one can see as being the complete
opposite of the five points of classical architecture, the
concept (or is it idea?) of his ‘promenade architecturale’ is
being used or even sometimes abused in building forms,
routings, thus architecture expresses the routing in its
form. This expression by Le Corbusier is often used to
create promenades between buildings, thus becoming a
permit to typify a building strategy. But creating a kind of
second ground level when there is no need, taking global
views and more ground plots than necessary, is it all the
result of a new architectural research? Finally: is passing
becoming a main item in contemporary architecture
rather than being? Aren’t we forgetting that there is a
need for ‘being’ in a building rather than looking at it as a
coincidental visitor? None architecture is ever made, built
or just constructed to be seen, to act just for spectators.
Only now a building can become a spectacle, needed only
in terms of a visit.
The same happens with the natural versus nature.
It’s obvious that architecture should have a meaning
which is natural, that forms are of a self-explanatory
order, understandable, readable without any questioning
at first sight.  A building needs to be understood by
everybody but also needs different layers when looked at
more profoundly. Architecture is thus reacting to nature,
being a cultural intervention into nature. This does not
mean we can’t look at natural structures. But the way
of transforming these structures immediately needs a
material form. It needs an architectural expression. We
can’t just take images from nature, we can’t copy nature
but we can study and get inspired by the images from, by
or with nature. So what, where and how is nature related
to architecture?

366

In fact, all this is about responsibility of the contemporary world and the transfer to new generations. We are
using this globe with more than six billion people, and
we all inherit the whole landscape for which we need to
take care. So our task is clear at that point. Donald Judd
once said ‘one can only build on places where one has
built before’. Although we can’t trace this quote all the
way, we should look at some urban developments like for
example, in China. But as architects, we all need to remain
critical of the use of land. So we can ask ourselves whether
it is normal that green spaces and/or void landscape
structures are used to situate architecture when there is
no need for it. What are we leaving to the next generation?
What is the idea of consciousness in architecture?
This next generation will live and work with
architecture in a totally different way. Never in history,
has architecture been so widely published. CRITIQUE has
become a main item, not so much in respect to content,
but in respect to the superficial knowledge of new forms.
We see that the first architect to come up with a new
form is the most well known and respected, only until
a new form is developed by somebody else. Condomarchitecture ...
Architectural magazines and websites play an even more
important role in the development of this way of dealing
with architecture. Reviews such as Domus, l’Architecture
d’Aujourd’hui, Casabella, Zodiac, Quaderns and many
others, are all presenting a well defined period, a specific
architectural expression, stipulated by their editor-inchief. Gio Ponti, Aldo Rossi, Vittorio Lampugnani have
all started an evaluative process, which at first sight was
not visible but which – certainly in some countries – has
gained enormous influence. And by now the status of the
magazine has even been surpassed by the Internet.
In relation to this, the publication of architecture in itself
becomes an important fact, inherently connected to the
medium itself, but also as an expression to the world

367

outside. As a medium and as an image, architecture marks
it presence in every possible publication, from ordinary
to glossy, from daily to exclusive, from informative
to theoretical. To publish is to make known, to be
recognized. No need to also mention that certain groups,
schools, institutes, etc., have their own circuit to create
a world of their own. The Cooper Union in New York,
the Architectural Association in London, Collegi de
Arquitectes de Catalunya, have all widely published
their own educational systems of theoretical courses
and thus defined their own reflections and research on
architecture. And also creating new movements… all with
the idea of publish or perish…
To reflect on the relationship between publications and
subjects, between leading role and copy, between copy
and paste, between thinking and executing, and to reflect
on periodical developments such as deconstructivism,
etc., are all much more interesting, not only because it’s
about a strategy of publication towards a large audience,
but also because it’s about maintaining a strategy of one’s
own.
Besides this, it’s a well-known fact that a lot of these
kinds of architects, institutes, publishers, are to be found
in a specific community, which is quite an interesting
phenomenon in itself. The reason for its existence is
dealing with text and images. Being present all over the
world means being connected to the dissemination of
information.
The new (young) generation deals with critique in a
different way. Can we even talk about critique when we
realise that nowadays it is paramount to be known?  But
this new generation generally deals differently with
the aforementioned items: citizenship is reduced to
individuality, context has changed, continuity means
today, culture stands for subculture, a concept can
be whatever, there is no need for content as such,
contemporaneous deals with being present and critique is
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not about understanding.
Andy Warhol stated in his autobiography ‘In the future
everybody will be famous for 15 minutes.’ 2 In fact, fifteen
minutes is just the time needed to read an article, send an
sms to a befriended architect saying, ‘I know it, I saw it’.
But what about expressing ‘...’?
Some other features can be added to this list, such as
CONSISTENCY – the ability to combine most of the aforementioned words into one project - CONSCIOUSNESS - the
mental attitude of awareness while making architecture
- and CONSTRUCTION - the creation of spaces as well as
the verbal discourse and dialogue to make architecture
possible.
With each of the aforementioned C-words, we want
to show our upright intention and responsibility to act
against a decline of culture, against a growing negativism
and cynicism, but most of all, against a superficial attitude
that is nothing more than a fashionable flare-up that is
turning architecture into a desirable design object.
Editing: L. Morrison
Notes
1
Wilson, I., ‘Working Notes 2003’, Newspaper Jan Mot 40, Brussels, January 2004
2
Warhol, A., THE Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again), Harvest, 1977
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Christian Kieckens (°1951) is een Belgische architect die met verscheidene (inter-)nationale projecten en essays bekend werd. Naast architect is hij
ook tentoonstellingsinrichter, layouter, designer,
meubelmaker en lesgever.  
Naar aanleiding van het A+200-nummer stelde
Christian Kieckens dat een artikel in A+31 (1976)
zijn leven als architect veranderde. Het was ‘als een
moment dat geschiedenis belangrijk stelde, dat
architectuurgrenzen weerlegt.’
Waarover gaat dit artikel en waarom was het zo
richtinggevend voor een jonge architect in België?
Het bewuste artikel is een structuuranalyse van het
werk van de barokke architect Guarino Guarini. In
het artikel wordt gesteld dat Guarini werkt met een
basissysteem waar alle verhoudingen in zijn werken
op zijn afgesteld.
Zijn statement in A+ was de aanleiding om voor
mijn bijzonder vraagstuk over Iconografie van
Professor Maarten Delbeke een hedendaags
Belgisch architect te bestuderen die niet zozeer
theoreticus is, maar eerder de barokideeën in de
praktijk toepast. Hoe zien we de barok terugkomen
in zijn werk en hoe staat ze ten opzichte van andere
beïnvloedingen? Tegelijkertijd kunnen we aan de
hand van één architect ook een aantal evoluties in
de architectuuropvattingen – en theorieën traceren.
Ik interviewde Christian Kieckens op een zonnige
lentedag in zijn strak kantoor aan de Handelskaai
in Brussel met tekeningen, foto’s en meubilair
van alles wat hem intrigeert. Een kleine kijk in de
psychè van deze hedendaagse Vlaamse barokke
architect.

CHRISTIAN KIECKENS EN DE BAROK
INT_GEERTRUI VANDIST_NL_2008
DIK, UGENT, GENT, 2009
NIET-AANGEPASTE VERSIE
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U zegt dat het artikel dat verschijnt in A+ over Guarini
een openbaring voor je was, het artikel verscheen
echter pas twee jaar na uw opleiding, mag ik daaruit
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concluderen dat je weinig over geschiedenis leerde
tijdens je studies op Sint-Lucas Gent?
Je mag niet vergeten dat we gestudeerd hebben in
de periode na 1968, we kregen wel lessen architectuur-geschiedenis, maar we zijn niet verder geraakt
dan de Romaanse gebouwen en nooit veel verder
dan onze eigen landsgrenzen, maar daar weten we
dan ook alles van.
De school reikte ons niet veel aan, maar ik heb
samen gestudeerd met Paul Robbrecht, Marc
Dubois, Hilde Daem en Marie-José Van Hee, en dat
is eigenlijk ons geluk geweest. Ieder van ons had
zich verdiept in een bepaalde architect of strekking, zo bestudeerde Robbrecht Louis Kahn en we
gaven dan ‘les’ aan elkaar. We gingen verder ook
met het 2pk’tje van Robbrecht naar de woningen
van Juliaan Lampens, Paul Felix,… gaan kijken. Zelf
had ik abonnementen op Domus en L’Architecture
d’Aujourd’hui, waardoor ik wel wist wat er gaande
was in de internationale architectuurwereld. Het
was de periode van het structuralisme, Aldo van
Eyck en Herman Hertzberger, het laatste van
Team X en de eerste projecten van Ricardo Boffil.
Maar met geschiedenis zijn we in feite pas na onze
opleiding in aanraking gekomen, ik heb bijvoorbeeld de Italiaanse meesters pas leren kennen na
mijn studies door het werk van Rossi en Scarpa te
bezoeken en via hen ook Palladio te leren kennen.
U heeft in heel uw opleiding nooit geleerd over
Palladio?
De opleiding zelf was niet op die manier gestructureerd, mentaal hebben we moeten vechten tegen
onze docenten, we waren écht kwaad en hebben
hen dan ook belachelijk gemaakt in een tentoonstelling waar de helft van de studenten actief aan
meewerkten. De tentoonstelling heette Architectuur of aardbeien plukken en zette teksten van
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bekende critici en architecten, zoals Mies van der
Rohe, naast die van onze docenten. Dat was behoorlijk confronterend voor hen. Het was een belangrijk
statement naar hen toe om te zeggen dat we veel te
weinig ‘voedsel’ van hen hadden gekregen. Nu, niet
iedereen was ontevreden, de andere helft studeerde
braaf verder en had er wel voldoening mee.
Maar wij weerspiegelden ons dus volledig niet aan
onze docenten, maar zochten naar figuren zoals
Marc Dessauvage, Paul Felix, Paul Nelis, Francis
Serck, enz. Dat waren weerbarstige figuren in de
jaren 1970 die niet plooiden voor de anonieme architectuur, maar voor een duidelijke taal kozen. We
hebben ook allemaal stage bij één van hen gedaan.
De ontdekking van het artikel in A+ in 1976 over
Guarini, was blijkbaar niet de eerste keer dat u over
Guarini hoorde? Dus was het artikel in A+ toch niet
zo’n kantelmoment?
Nee, dat moet worden genuanceerd. Ik heb het op
die manier in A+ geschreven omdat zij mij vroegen
welk nummer van het tijdschrift mij het meest is
bijgebleven. Maar in feite had ik de tentoonstelling
waarnaar het artikel in A+ refereerde, reeds twee
jaar eerder gezien, vlak na mijn studie. Toen vroeg
ik me af wat ik gedaan had tijdens mijn studeren.
En dan kwam die tentoonstelling met meubels
van Pieter De Bruyne en analysetekeningen van
het werk van Guarini. Het was een openbaring. Ik
merkte de link met de geschiedenis in De Bruyne’s
meubelen en besefte dat ik zelf gratuit was bezig
geweest, dat ik de geschiedenis ook zelf kon gebruiken.  
Maar de ‘ontdekking van de geschiedenis’ is maar
één ding die me bezig hield, ook de ontwikkelingen
in Japan waren belangrijk voor mij. Arata Isozaki
die in 1971 minimal art linkt aan architectuur en
daarbij niet enkel de Japanse geschiedenis maar
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ook de Westerse integreerde. Toen dacht ik ‘wat is
hier aan de hand?’ Wij weten zo weinig in het Westen en in Japan doen ze heel straffe dingen, met niet
eens hun eigen geschiedenis.  
Ik heb ooit gezegd op Sint-Lucas: ‘Of ik nu een kubus zie van Sol Lewitt of een barokke structuur, in
wezen is dat voor mij hetzelfde’ en plots zag ik vele
vraagtekens. Sint-Lucas was toen nog vrij katholiek
en de barokarchitectuur was totaal not- en overdone, de neo-gotiek was veel aanweziger.  
Pieter De Bruyne heeft u dus de weg naar de
geschiedenis getoond. Uiteindelijk heeft u nog een paar
jaar voor hem gewerkt. Hoe heeft u Pieter De Bruyne
indertijd leren kennen?
Ik ontmoette hem in 1979 na zijn voordracht over
Egyptische ontwerpsystemen. Ik zei dat ik zeer
geïnteresseerd was in zijn werk en in 1980 mocht
ik, samen met zijn studenten, mee naar Milaan. We
hebben inderdaad nadien aan een aantal projecten
samengewerkt. Ik waardeerde hem mateloos, maar
in 1984 heb ik het geheel in vraag gesteld. Dat had
mede te maken met het lezen van de teksten van
Adolf Loos. Pieter De Bruyne is voor mij heel mooi
geweest als ontdekking, maar ik heb er toen afstand
van genomen.  
In uw boeken vind je vaak namenlijstjes en woordspelingen zoals ‘weer-geven’, waarom staan die er in?
Dat is ontstaan in de jaren 1980. Het deconstructivisme van Tschumi, Deleuze, Baudrillard,.. was dan
belangrijk en ergens ben ik daar ook door beïnvloed geweest. Het ging er me over hoe op basis van
woordanalyses en herinterpretaties ook ontwerpprincipes kunnen worden gegenereerd. Ik heb in
die tijd ook Dirk De Meyer en Wim Cuyvers leren
kennen. De interesse in de barok is dan nog vergroot toen Dirk De Meyer er zijn doctoraat heeft over
geschreven, naar aanleiding van de barokfotografie
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die ik hem had laten zien.
Eind jaren 1980 ontdekte ik ook ineens dat men in
Zwitserland heel sterke dingen aan het doen was.
Zij waren terug aan het werken met ‘materie’, een
gevoel voor ‘juistheid’, ‘zuiverheid’, alsof ze nooit
een breuk of crisis hadden gekend. Tot op vandaag
blijven die werken in Zwitserland voor mij een
belangrijke inspiratiebron. Bijvoorbeeld het Ricolagebouw van Herzog & de Meuron: hoe je een verhaal
over zwaartekracht kan vertellen in de gevel, dat
gelieerd is met het gebruik van het interieur en dan
ontdek je dat bepaalde intenties en begrippen terug
te vinden zijn in de hele architectuurgeschiedenis,
behalve in het modernisme. Het modernisme is
dus in feite een fout in de architectuurgeschiedenis
(lacht).
Dus in feite heeft u het uzelf aangeleerd?
Ja, maar we kregen in de laatste jaren op Sint-Lucas
ook les van ir. Alphonse Hoppenbrouwers. In de
eerste les kwam hij binnen en las het Futuristisch
Manifest van Marinetti voor. Wij wisten niet waar we
het hadden! Ik denk dat dat ons geluk geweest is.  
In Sint-Lucas Brussel was er een grotere diversiteit
van docenten die voor bepaalde ‘ideologiëen’
stonden dan in Gent. Pieter De Bruyne, Patrick Labarque, bOb van Reeth,... gaven er les elk met hun
eigen opvattingen over architectuur. Maar voor mij
werd het Gent.  
Die participatiearchitectuur dat vond u maar niks?
Je zag in de jaren ‘70 voornamelijk dit soort architectuur opduiken, met dakkapelletjes, omgekeerde
vierkantjes en bric-à-brac geknutselde expressies. Ik
was toen nog op zoek naar wat architectuur voor mij
zou kunnen betekenen, maar ik wist dat het dat niet
was. Ik kon er niet mee om, vond het lelijk en begreep niet wat zovelen daar interessant aan vonden.  
Er is nog iets waardoor ik de geschiedenis heb leren
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kennen. In 1979 stond er in het tijdschrift Japan
Architect een wedstrijd voor een ‘woning voor Karl
Friedrich Schinkel’ die dan uiteindelijk gewonnen
werd door Charles Moore. Die wedstrijddefinitie
intrigreerde mij en ik ben toen op zoek gegaan naar
wie Schinkel was. In de bibliotheek van Sint-Lucas
hadden ze niets over Schinkel. Dan ben ik naar de
universiteit getrokken en daar waren er exact twee
artikels die ik kon kopiëren, maar ik had te weinig
basismateriaal om te kunnen nadenken hoe een
huis voor Schinkel er moest uitzien.  Maar gewoon
door er mee bezig te zijn, heb ik dus via een Japans
tijdschrift de basis van de huidige Germaanse architectuur leren kennen.  
Over barok dan! Hoe heeft u de barok bestudeerd?
Ik las geen boeken, maar na die tentoonstelling over Guarini heb ik eerst het werk Palladio
bestudeerd. Ik traceerde de ruimteverhoudingen
en stelde vast dat bij Palladio de ruimtes afzonderlijk waren geconcipieerd en dat bij Guarini alles
verweven zat. Er moest dus een overgangsmoment
geweest zijn en zo kwam ik terecht bij Francesco
Borromini. Ik heb de ontwerpen van Borromini zelf
nagetekend met enkel een passer en een klein latje
op een los blad papier. Ik wou zelf die opbouw van
zijn gebouwen reconstrueren en merkte dat alles
volgens geometrische principes was opgebouwd.  
In het boek van Portoghesi zag ik dat hij plan
afzonderlijk van de doorsnede publiceerde en wist
dat het bij Guarini één schema was. Ik had een
vermoeden dat het bij Borromini ook zo moest zijn
en daar ben ik dan ook op uitgekomen aan de hand
van zeven kerken. Zo ontdekte ik het principe van
tre et uno asieme, drie en één tesamen. Dit is een
patroon van cirkel en driehoek, gebaseerd op de
maat van de ‘voet’ dat in de geschiedenis zeer veel
terugkomt en gelinkt is aan de Romeinse voet. Toen
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dacht ik: ‘Hoe verder we gaan met de geschiedenis
hoe meer er verdwijnt en hoe minder we weten. Wij
weten gewoon niks, we doen niks, we zijn maar een
hele tijd op dat ‘schermpke’ bezig.’
Ik begon dan ook na te denken of het niet belachelijk was dat wij vele dingen in een gebouw altijd zo
gescheiden van elkaar zien en als summum ontdekte ik dat ‘licht’ de opbouw van de Borrominiaanse
ruimte en niet enkel de geometrie an sich. Het licht
structureert, ordent en geeft dramatiek, pathetiek
en ruimtelijkheid aan het gebouw.  
Daarna heb ik de piramide van Cheops bestudeerd.
Met die studie ben ik naar Pieter De Bruyne gegaan hij had de Oud-Egyptische Meubelkunst al jaren ervoor bestudeerd, maar kwam in zijn tekeningen uit
op een rekenkundige fout uit van 1%. Toen ik hem
zei dat een fout van 1% niet kon bij de Egyptenaren,
werd het plots muisstil. Ik had ook ontdekt dat de
verhoudingen geen afstandsverhoudingen waren,
maar de inhoudsverhoudingen, en dit klopte tot op
de millimeter. Daar was ik echt door gefascineerd:
wij werken een hele tijd met verhoudingen van
hoogte, lengte en breedte, maar zij hadden maar
1 maat nodig en verkregen zo de drie andere, dat
vond ik wel heel straf.  
Heeft u ook andere barok bestudeerd?
Ja, maar voornamelijk gefotografeerd. Ik heb Boheemse kerken gefotografeerd en ook een paar Belgische. Zo vind ik de Notre-Dame du Bon-Secours
aan de Kolenmarkt in Brussel een hele mooie kerk.
Jaren geleden heb ik dikwijls de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen bezocht. En ondanks dat
ze misschien de eerste Barokkerk was in de Lage
Landen, dat het gelinkt is aan Rubens die Rome
bezocht, boeit ze mij niet zo zeer in die zin dat het
nog steeds het klassieke patroon is - een hoofdgang met zijbeuken -, terwijl de kerken met twee

377

GV
CK

GV
CK

GV
CK

brandpunten mij veel meer boeien. Het niet meer
zien van één richting, dat vind ik fantastisch. ‘Hoe
ga je van de Renaissance met één middelpunt als
centrum van de wereld, naar het besef dat het niet
enkel het centrum van de wereld is, maar jij die in
de wereld staat, dus twee brandpunten, één voor de
mens en één voor het universum, die evolutie dat
is interessant’. Punt en contrapunt, zoals ook in de
barokmuziek van Bach. Je kan een gelijkaardige
opbouw zien in de barokke architectuur en muziek.   
Zegt u nu eigenlijk dat de vroege Romeinse barok nog
klassiek is?
Ja, dat is overgangsbarok, die heeft wel bepaalde
barokke structuren en decoraties, maar is echt nog
Jezuiëtenbarok, ik ben veel meer geïnteresseerd
vanaf Bernini, die dan wel al de ovalen heeft, maar
nog steeds werkte met toevoegingen. Terwijl Borromini werkte met één patroon en hieruit alles verder
opbouwde: grondplan, doorsnede, aanzicht en
koepelplan.
Waarom fascineert Borromini u meer dan Guarini?
Omdat hij de eerste was in die evolutie, maar in
feite heb ik Guarini nooit echt bestudeerd. Wat me
wel aan al die architecten boeit is dat zij niet alleen
architect waren, maar ook nog dokter, astronoom
en wiskundige. Hoe deden die mensen dat toch
allemaal? Misschien moeten wij als architecten een
hele ballast terug overboord gooien en weer tot de
essentie komen. Of in het klooster gaan, dan kan je
er veel mee bezig zijn...
Was u dan ook één van de eerste van uw tijd die met
barok bezig was?
Nee, Paul Robbrecht was er ook mee bezig. Hij was
naar Rome gegaan en zei me dat ik het ook moest
doen. Paul heeft een belangrijke rol gespeeld wat
betreft de barok in de architectuurwereld, veel meer
dan ik. Het is wel zo dat als ik hem zie, dat hij me
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vraagt: ‘Hebt ge weer iets nieuws ontdekt?’ Maar als
er iemand is die weet waarover barok gaat en wat
barokstructuren zijn, dan is hij het wel.  
In het boekje ‘Form is one function too’ staat een
ontwerpreeks voor een woning in Baardegem, waarbij
u duidelijk werkt volgens barokprincipes en het plan
en de opstand aan elkaar gelinkt zijn. Doet u dat nog
steeds?
Nee, dat gaat niet meer. Ik sta daar ook met een
maquette in mijn handen op de cover. Dat is ook de
laatste die ik zelf nog heb gemaakt. Ook de geometrieën die in het boekje staan komen uit de periode
dat ik alles nog zelf deed. Vanaf dat je dingen
uit handen geeft, wordt het ontwerpen anders
gestructureerd en dient het theoretisch uitpuren via
een andere manier mogelijk te worden gesteld. Het
fijne aan de ontwerpreeks voor de woning van Baardegem is de evolutie in het project om uiteindelijk
te resulteren via een getallenreeks en geometrische
reeksen. Maar er zaten ook andere dingen in dan
het louter geometrisch vertoon. Op dat vlak zijn die
opdrachtgevers dan ook zeer loyaal geweest tegenover mij om me steeds verder te duwen en ik de luxe
had om er een jaar aan te mogen ontwerpen.  
Maar die mensen waren ook uniek. Wonen met
enkel twee Le Corbusier-fauteuils naast elkaar! Het
enige wat er nog als object staat is een sterrenkijker.
En blijkbaar, nu meer dan tien jaar later, wonen ze
nog altijd zo, terwijl dat nooit van mij uit gesteld
is geweest. Ooit bezocht ik de woning met nieuwe
opdrachtgevers. Ineens begonnen ze al de kasten
open te trekken en zeiden ze: ‘Ah ja, hier wordt toch
echt in geleefd!’ En toen dacht ik, ‘het is gedaan, dit
is erover, ik doe dat niet meer. Woningen dienen
niet om bezocht maar om bewoond te worden.’
Maar mijn meest iconische ontwerp is toch de drukkerij te Rekem. Er was een probleem van condens
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en we concipieerden er een glazen mantel omheen.
En die mantel heeft te maken met een kast van
Pieter De Bruyne. Hij sprak ook altijd over een
mantel rond een inhoud. Ik snapte dit beeld pas
in 1995 met het zien van een schilderijtje Madonna
della Misericordia van Piero della Francesca. Daarop
staat een Madonna met een rood kleed aan en een
blauwe mantel, die wit is aan de binnenkant. De
Madonna spreidt haar armen uit om de mensen te
omarmen, net zoals de kast de inhoud wil beschermen. Toen besefte ik wat het begrip mantel in de
architectuur betekende. Bij de drukkerij is de mantel het bouwkundig minimum om condens tegen
te gaan.  We hadden het ook zodanig constructief
opgelost dat de mantel ook ophangt aan de oude
structuur, zoals een mantel over iemands schouders hangt. Dat idee vond ik heel mooi. Hoe beeld,
structuur, concept, referentieel vertoog en naam
samenkomen in één ding.  
Dat is zo ook een beetje de insteek bij barok. Hoe de
barok getransponeerd kan worden naar iets anders
dan louter complexiteit. Het gebouw in Rekem is
wel complex in het ontwerp, maar het is niet éénlagig. Tegenwoordig maken veel architecten een complexe gevel rond hun gebouwen, maar wat heb je
dan? ‘Als je éénlagig denkt is het niet meer interessant om in je gevel complex te willen zijn. Iets moet
goed zijn bij het zien, maar ook interessant bij het
bestuderen. En liefst nog mooi ook! Nu, als je met
dit alles heel bewust omgaat, dan wordt het vanzelf
wel mooi.
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In 1996 ontwerpen de Zwitserse architecten Jacques
Herzog & Pierre de Meuron een ‘Kunstkiste Bonn’ voor
het behuizen van de Sammlung Grothe, één van de meest
belangrijke kunstverzameling in het naoorlogse Duitsland
met werken van meestal groot formaat. Het project wordt
echter niet gerealiseerd maar wordt vervolgd in een andere
vorm, zijnde het Museum Küppersmühle te Duisburg,
ontworpen in 1997 en gerealiseerd in 1999. Dit project
maakt een onderdeel van het grootschalige IBA Emscher
Park dat is ontstaan en bedacht voor de herontwikkeling
van de ganse Ruhrgebied en waarvan o.a. ook het grote
Zeche Zollverein in Gelsenkirchen deel uitmaakt. Het
historische industriegebouw met zijn silo’s en groot
baksteenvolume, gesitueerd in het binnenhavengebied
van Duisburg – Küppersmühle is een maalbedrijf dat
gestart is in 1860 – is aldus de eerste standplaats voor het
tonen van deze belangrijke verzameling van ongeveer
achthonderd werken, voornamelijk schilderkunst en
fotografie.
Het specifieke aan deze renovatie en hergebruik tot
museum is dat het enerzijds gaat om het inbrengen van
nieuwe impulsen in voormalige industriële sites zoals
deze te Duisburg, dat gesitueerd is in het centrum van de
deelstaat Nordrhein-Westfalen.
Deze regio  bezit om allerlei reden een grote naambekendheid, in de eerste plaats om reden van de enorme
industriële ontwikkeling sinds halfweg de 19de eeuw, met
hoogtepunten tijdens de beide Wereldoorlogen maar
sinds de jaren 1960 in totaal verval, met alle gevolgen
vandien. In de kunstkringen echter, en dan voornamelijk
om reden van de ganse Düsseldorfer Schule gedirigeerd
door Bernd en Hilla Becher ontstaat er een ganse
generatie kunstenaars die vanuit en met de architectuur
via fotografie en sculpturen hun beeldmerk maken:
Andreas Gursky, Thomas Ruff, enz.
Dat deze Sammlung Grothe bijgevolg zich in een dergelijk
gebouw weet te vinden, is geen op zichzelf staand feit.
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Plek en inhoud vallen als puzzelstukken in elkaar.
Het gebouw bestaat uit een imposant bakstenen
constructie en heeft grote ruimtes, bijgevolg ideaal
voor het tentoonstellen van de collectie. Herzog & de
Meuron hebben het gebouw op een bijna chirurgische
wijze aangepakt: geen grootsprakerigheid, geen
overdonderende architectuurtaal, maar insnijdingen in
de constructie om zeer verticale zichten en lichten toe te
laten. Aan de straatzijde zorgt een nieuw volume in rood
beton voor de nodige verticale circulatie, uitgewerkt als
een sculpturale trap uit éénzelfde materiaal, bijgevolg
uniform met de architectuur, zowel de bestaande als
de nieuwe. Dit Treppenhaus maakt nu deel uit van één
van de meest fotografische objecten uit de recente
architectuurgeschiedenis omdat het iedereen uitdaagt op
basis van het niet fotografeerbaar moment.
In 2005 wordt de Sammlung Grothe verkocht aan het
echtpaar Sylvia en Ulrich Ströher, verzamelaars uit
Darmstadt. Hun collectie bestaat uit ongeveer 1.500
werken van Duitse kunstenaars, eveneens hoofdzakelijk
uit de naoorlogse periode.
Interessant is aan dit feit is dat het samenbrengen van de
beide collecties een mogelijkheid biedt om van een groot
aantal Duitse kunstenaars werk te tonen uit verschillende
periodes: collecties in collecties. Tot de kunstenaars
behoren namen als Gerhard Richter, Sigmar Polke,  
Joseph Beuys, Hanne Darboven, Imi Knoebel, Candida
Höfer, Rosemarie Trockel, enz.
Om dit alles aan het publiek te tonen heeft de
museumdirectie onder leiding van dr. Walter Smerling
opdracht gegeven aan Herzog & de Meuron om het
bestaande museum uit te breiden. Geen simpele
vraagstelling, temeer omdat de huidige constellatie van
gebouwen op het bestaand terrein nauwelijks enige
uitbreiding op de grond toelaat, ook al om reden van
de contextuele aard ter plaatse, nl. de aanwezigheid
van het kanaal enerzijds en de verkeersbrug anderzijds.
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Omzeggens: het terrein is te klein ...
Herzog & de Meuron doen een voorstel dat resulteert in
een nieuw volume bestaande uit 22 tentoonstellingszalen
en goed voor ongeveer 2.000 m2. Op zich logisch, ware
het niet dat het nieuwe volume bedacht wordt bovenop
de bestaande silo’s, en wel op een dergelijke manier dat
twee derden van het nieuwe tweelagig volume de silo’s
overkraagt, gelijkwaardig langs beide zijden, dus een soort
van T-volume creërend.
Het volume - de kist - wordt langs de buitenzijde voorzien
van nieuwe materialen waarbij het spel van zicht en licht,
transparant en translucent eer wordt aangedaan: geen
zichtbaar zware constructie maar als een licht element
dat elke vorm van zwaartekracht, dat zo eigen is aan
architectuur, weerlegt. Het is een typische Herzog & de
Meuron reflectie: het dialogeren van het nieuwe met het
bestaande, de bevreemding van de logica tegenover de
uitdaging, en het hun doorgedreven zoeken naar andere
uitdrukkingsvormen voor de huid van de gebouwen.
Samenwerken met kunstenaars en werken voor de
kunst zijn één van de thema’s die hun werk en houding
kenmerken. Maar hierbij gaan ze verder dan Kunst am
Bau (Kunst in Opdracht): het gaat hen niet direct om
visuele integraties van het autonome kunstwerk maar om
de wisselwerking met de kunst en hoe architectuur een
meerlagigheid kan krijgen vanuit de samenwerking.
Hoe moet de uitbreiding van het Museum Küppersmühle te Duisburg nu worden gelezen en hoe dient dit
volume dat geplaatst is op de silo’s dienen te worden
begrepen? In het boekje Le pied de la lettre - Trois cents
mots propres omschrijft de Franse filosoof Michel Tournier
het begrip ‘anatopisme’ als volgt (vertaald): ‘Woord dat
gecreëerd is door Michel Tournier in zijn boek Livre de
dos.1 Equivalent voor de ruimte van wat anachronisme is
voor de tijd. Het surrealisme maakt veelvuldig gebruik van
anatopisme. Bijvoorbeeld: zich de Eiffeltoren inbeelden in
de volle Sahara.’
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Dit is op zich een eerste stap, maar er is meer aan
de hand. In verschillende recente projecten maken
Herzog & de Meuron gebruik van eenzelfde methode
die ze inmiddels tot een eigen methodologie hebben
ontwikkeld: zowel hun project voor de kunstruimte
Caixa te Madrid of voor de Elbphilharmonie te Hamburg
getuigen van een gelijkaardige aanpak: het nieuwe
volume bovenop de bestaande (bakstenen) constructies.
Maar wat typisch is aan hun nadenken is dat ze in hun
methode steeds weer andere toepassingen inbrengen:
er herhaalt zich nauwelijks eenzelfde volume, steeds
is er een herdenken van plaats en tijd, van gebruik en
expressie, van aanwezigheid en (h)erkenbaarheid. Dit
maakt het juist rijk en meerduidig. Idem gebeurt nu
in Duisburg: het volume - een kist, een Zwitserse kist,
beeldspraak waarmee de recente Zwitserse architectuur
trouwens wordt bestempeld – wordt bovenop de silo’s
geconstrueerd. Maar waar hun architectuur in het
begin van de jaren 1980 eerder een uitdrukking had van
directheid van beeld, bezitten de huidige ontwerpen een
veelvoud aan betekenissen. Geen Romaanse abstractie
meer maar een barokke uitwerking. En hier is dit voorstel
nu juist weer frappant: in vorm en beeld is dit werk
opnieuw in zijn huidige voorstelling als een terugkeer
naar die eerste werken waarmee ze een toon hebben gezet
voor het Centraal-Europees denken over architectuur.
Maar doorheen beeld en tekening kan nu reeds getraceerd
worden dat hun signatuur zich niet zal beperken tot het
eenvoudige beeld zoals dit nu wordt begrepen.
Het nieuwe translucente volume wordt op dergelijke
manier toegevoegd aan het bestaande industriecomplex
zoals dergelijke sites steeds hun ontwikkelingen hebben
gekend: bijbouwen uit noodzaak. En even industrieel
is de interieure ruimte bedacht: een structuur waarbij
naar behoefte ruimten worden samengesteld volgens
noodzaak van het tonen van de collectie. Platformen
voor tentoonstellen. Voor samen stellen. Verzamelen als
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samenstellingen. Er bestaat geen directer logisch verband
tussen inhoud en vorm.
Wat is de betekenis van hun oeuvre en specifiek dit
voorstel? In eerste instantie gaat hun werk voorbij elke
vorm van louter functionele oplossing, zonder echter
dit uit het oog te verliezen: in die zin voldoen ze aan één
van de  Vitruviaanse trilogie aan architecturale waarden,
nl. utilitas. Hun antwoorden laten zich daarenboven in
met venustas, een visuele genoegdoening of schoonheid
(een begrip waar in de hedendaagse architectuurtheorie,
-literatuur en -onderwijs nog nauwelijks kan en mag over
gesproken worden). Met het derde begrip - firmitas bewerken ze het visuele spel en bevragen elke gekende
constructieve logica. En toch blijft het in zijn vorm
verklaarbaar, zelfs zich inpassend in een reeks van
twintigste-eeuwse architecturale iconen zoals het nietgerealiseerde ‘Wolkenbügel-project’ van El Lissitzky.
Hun onderzoek - sommigen noemen dit een summum
van ontwerpend onderzoek - stelt zich als voorbeeld naar
zovele verwerkingen, van louter formele tot herwerkte
interpretaties. Het bureau Herzog & de Meuron kan
beschouwd worden als een bureau met wereldinvloed.
Maar het kon enkele gebeuren via een reeks van
mogelijkheden en het getuigt van een doorgedreven
weerbarstigheid, nuchterheid, perfectie en tomeloze
intern structurele bevraging. Nicht einfach, sonst genau.
*
Werkverzeichnis n° 301 staat voor project n° 301 in de Lijst der Werken van Herzog & de Meuron,
zoals vermeld in ‘Werkchronologie’, Herzog & de Meuron 1997-2001, Birkhäuser, Basel, 2008, p.
249
Voetnoot
1
Tournier, M., Le pied de la lettre, Trois cents mots propres, Mercure de France, Paris, 1994
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In de krant De Standaard van 28 juli 2009 staat een artikel
over een gephotoshopte foto van Twiggy en waarbij
wordt vermeld dat rechtbanken verbod willen leggen om
portretten van fotomodellen nog verder te photoshoppen
om er anders en jonger uit te zien. In dezelfde krant is
er op 8 augustus een artikel te vinden over één van de
recentste initiatieven van de Vlaams Bouwmeester, nl.
een ontwerpend onderzoek aangaande de Belgische
grensposten als thema voor wijzigende beelden en
nieuwe interpretaties. Het krantenartikel vertoont drie
gephotoshopte beelden om de nieuwe interventies
duidelijk te stellen...

IT AIN’T OVER ‘TIL IT’S OVER
TXT_CK_NL_2009
NIET GEPUBLICEERD

Photoshoppen in architectuur is schering en inslag
geworden, gemeengoed zelfs. Voor de recente Phenixwedstrijd in Charleroi, met name voor twee belangrijke
plekken in de stad, zijn telkens zes inzendingen
ingestuurd die doorheen gephotoshopte beelden hun
visie en ambitie kenbaar maken. De graad van het
photoshoppen is jammer genoeg ook voor velen bijna
de graad voor het project geworden: flashy beelden van
blobs halen het op eenvoudige ingetogen 3D-beelden en
schetsen die al bij al meer ruimtelijkheid tonen dan een
reflecterend en/of spiegelend volumetrisch spel.
Dit voorbeeld geeft aanleiding tot twee denkpistes:
één over hoe vandaag door architecten wordt omgegaan
met wedstrijden en hoe vertegenwoordigers vanuit de
stedelijke diensten die beelden interpreteren en hoe
architecten en -teams zich samenstellen om projecten te
maken.
Waar het in Charleroi om gaat is dat er gedurende
meer dan 30 jaar niet aan architectuur is gedaan geweest,
er geen visie is getoond over hoe de stad zich zou kunnen
ontwikkelen na de rampzalige interventies zoals de
ring, het Tripostal-gebouw e.a. en dat er nu 23 miljoen
euro aan subsidie beschikbaar wordt gesteld vanuit de
Europese Gemeenschap. Op die manier worden er 8
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projecten gegenereerd. Een kleine groep van architecten/
ambtenaren nemen dit ter aanleiding om een nieuw
beeld te creëren voor een stad die een kwart eeuw te lijden
heeft gehad onder miserie, wegkwijnende densiteit,
verlies aan financiële armslag en stedelijke teloorgang.
Deze nieuwe mogelijkheid zou van de stad (het Europees
geld dient te worden besteed aan projecten met een
belangrijke stedenbouwkundige inslag) opnieuw een
levendig geheel moeten kunnen maken. Daarnaast is
een projectontwikkelaar nu al bezig met in het geniep
ganse bouwblokken in het centrum op te kopen, om deze
in hoogconjunctuur te kunnen omzetten naar nieuwe
projecten waarbij vooral ‘handel en commercie’ als
redding wordt beschouwd.
Ergerlijk is het wanneer ambtenaren, om te
ontsnappen uit de recentelijk historische grijsheid, nu
opteren voor beelden die ze herkennen vanuit allerlei
magazines en waarvan ze denken dat ze de stad op de
schaal van toerisme en architectuur (lees:vernieuwing)
zou kunnen plaatsen, of: het gekende ‘Bilbao-effect’.
Charleroi heeft echter geen nood aan een opzichtige
tweederangsprojecten met een spiegelende bubbel
bovenop een gebouw uit de jaren 1970 dat bij nader
toezicht toch zal dienen te worden afgebroken, maar zo
niet wordt voorgesteld omdat het ook zo niet kan/mag
volgens het programma van eisen. Dubbele vervalsing
doorheen dubbele verleiding.
De zeepbel in Charleroi laat nog iets pijnlijks
vermoeden: een surrogaat of kopie van andere projecten,
gemaakt door ontwerpers die misschien wel in een
ingenieursmentaliteit het project kunnen uitvoeren
maar architecturaal het niet aankunnen. Dit maakt het
geheel nog ergerlijker: het ‘nemen’ van vormen om via
gephotoshopte beelden opdrachthouders te verleiden.
Maar in de recente ontwikkelingen qua ontwerppresentaties is er een tweede redenering waar te nemen:
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dit valt te traceren in de recente kandidatuurstellingen
en wedstrijden zoals de Open Oproep van de Vlaams
Bouwmeester en waarbij voornamelijk twee richtingen
naar voor komen.
Vooreerst is er het feit dat er over de ganse periode
een groot aantal buitenlanders aan de haal gaan met
prestigieuze laureaatprojecten in Vlaanderen: Zaha
Hadid voor het havengebouw in Antwerpen, Souto de
Moura voor het crematorium in Kortrijk, Rex voor de
centrale bibliotheek in Kortrijk, Tony Fretton voor een
administratief centrum in Deinze, Carlos Arroyo in voor
een gemeentelijk centrum te Beernem en de academie
te Dilbeek, Feichinger voor de bruggen over de Oude
Dokken te Gent, West 8 voor zeven pleinen te KnokkeHeist enz. Het lijkt alsof de Vlaams Bouwmeester e.a.
besturen bezig zijn aan een uitverkoop van projecten hier
(we weten dat niets in dit land nog in eigen bezit vertoeft,
eigen bedrijven hebben we al een tijd niet meer). En het is
evident dat opdrachthouders kiezen voor de buitenlandse
projecten: de Vlaams Bouwmeester geeft hen de pap
naar de mond door zelf ook zo de selectie van de vijf
kandidaten voor te leggen. Voor de Open Oproep inzake
het industrieterrein te Aalst of de Koningin Elizabethzaal
te Antwerpen is het zelfs zo dat vier van de vijf kandidaten
internationale bureaus zijn, bij verschillende andere zijn
er zeker drie buitenlanders zoals voor het Provinciehuis
te Antwerpen. In totaal zijn er, verdeeld over de 17
voorbije Open Oproepen, reeds 51 projecten toebedeeld
aan buitenlandse architecten (op de 368 maal dat er een
buitenlands bureau uitgenodigd geweest is tot deelname).
Indien architecten vanuit Vlaanderen evenveel aan bod
zouden kunnen komen in het buitenland als zij hier,
dan zou het een fantastische operatie kunnen zijn, dan
zou er ook hier een ontwikkeling en ontplooiing kunnen
gebeuren, lees verdichting en verdieping. De witte vlek
waarover Geert Bekaert het in de jaren 1980 had zou zo
al lang kunnen zijn weggewerkt. Maar niets is minder
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waar: de Vlaams Bouwmeester negeert dit totaal en
duwt de Vlaamse architecten met hun aangezicht in de
eigen s*** alsof wij het hier niet aankunnen. Een ergere
mening of houding zou je nauwelijks kunnen verwachten
van iemand die de taak heeft om het eigen hedendaags
patrimonium en hun ontwerpers te waarderen.
Abberant wordt het wanneer er uitdrukkelijk
wordt gesteld dat de opdrachthouder inderdaad zelf
beslist: de Vlaams Bouwmeester trekt zich terug na de
voorstelling en voor de definitieve keuze (soms is het zo
dat burgemeesters zelf hun wetten zeggen met melding
‘Vlaams Bouwmeester, u stelt uw selectie samen, maar ik
wil dat minstens die kandidaat aanwezig is’, wat genoeg
vertelt: de Open Oproep als schaamlap of marmelade voor
subsidies).
En natuurlijk weten we, en dat vanuit de mogelijkheid
die internationale bureaus hebben ontwikkeld en de
platformen die in hun land aanwezig zijn, dat ze op een
totaal andere manier kunnen omgaan met projecten,
dat ze veel meer zelf hun eigen theorieën hebben
kunnen ontwikkelen, een discours hebben via allerlei
tijdschriften, colloquia, postgraduaatinstellingen, enz.
Een Bouwmeester die zelf nooit in de praktijk heeft
gestaan met uitzondering van een bureau dat gevoed werd
vanuit overheidsinstellingen, kan geen notie hebben van
wat het is om in Vlaanderen iets uit de grond te stampen,
iets te betekenen, overeind te blijven, goede gebouwen te
maken en een eigen discours te ontwikkelen.
Maar een dergelijk klankbord wordt in Vlaanderen
nauwelijks aangeboden. Er is nauwelijks enig platform.
De uitbouw van enige professionalisme dat de druk van
de open grenzen zou kunnen weerstaan is niet mogelijk.
Vlaamse architecten blijven gedoemd tot middelmaat (op
enkele uitzonderingen niet te na gesproken). Ze hebben
zich in de laatste decennia geen architectuurpraktijk
noch –theorie kunnen of weten te ontwikkelen om enig
houvast en gefundeerdheid te hebben ten opzichte van de
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Europese architectuur.
En er is nog meer: er zijn maar een paar goede
gerenommeerde ingenieurs inzake stabiliteit en die
worden inzake kandidatuurstellingen snel door grote
bureaus of tenminste bureaus die veelvuldig geselecteerd
worden opgeëist met melding van ‘alleenrecht’ waarbij
de ingenieurs ook meer kans zien om projecten te
realiseren: het gaat trouwens ook om overleven. Bijgevolg
is het samenstellen van goede teams steeds moeilijker.
De Bouwmeester vereist daarenboven niet louter
een verklaring op erewoord, hij wil gehandtekende
intentieverklaringen wat het gehele systeem alleen
maar in de hand werkt. En over de keuze van welke
internationale bureaus soms aan de orde zijn, daar is het
est om geen uitspraak over te doen.
Afschuwelijk is het wanneer men zelfs op de kantoren
van de Bouwmeester het antwoord krijgt ‘U kiest altijd
voor de verkeerde opdrachten!’ alsof we zomaar te kiezen
hebben ...
En natuurlijk ontstaan er marriages de raison, iets
waar er al zoveel is over geschreven, maar uiteindelijk kan
het niet anders meer: Vlaamse bureaus worden gedoemd
tot ‘dienaar’ voor zover ze al niet om één of andere
reden, zelfs met het voorleggen van een internationale
samenwerking, worden opzij geschoven. Er zijn steeds
redenen genoeg te vinden om iemand de kop in te
drukken ...
Maar er is een tweede richting: een middengeneratie
die nu op dit ogenblik nog enig lichtpunt heeft:
architecten van  tussen 30 en 45 jaar maken kans op
projecten die eveneens van een ‘tussenniveau’ zijn. Zij
worden tot selectie gekozen vanuit hun generatie- en/
of studiegenoten die een eerste aanzet geven om hen te
selecteren. Op die manier, en mede door publicaties via
tijdschriften die eveneens gedirigeerd worden vanuit die
generatie, hebben zij mogelijkheden, voorlopig toch nog
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... En de jonge generatie die nu pas afstudeert kijkt naar
hen op: ze zijn vlot bereikbaar en het is een eerste stap
naar de realiteit, naar de mogelijkheid tot het realiseren
van architecturale ideeën. En dan is plots alles goed om er
te geraken, zelfs gereduceerde verloning tot soms gratis
dienstverlening. Want onze honoraria zijn niet berekend
op veel financiële inzet en reflectietijd. En daar hebben
internationale architecten een voorsprong: bouwen
in Nederland betekent hogere honoraria voor minder
verantwoordelijkheid, hier is het net omgekeerd.
Juist daar moet dringend aan gesleuteld worden, maar
dat zijn de baronieën van de architectuur in Vlaanderen/
België. Na tien jaar is het alsof de Vlaams Bouwmeester
ook zo een baronie geworden, jammer. Er wordt
uitgekeken naar de derde ambtsperiode want één ding
staat vast: een Bouwmeester is en blijft nodig.
It ain’t over ‘til it’s over.
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KRITIEK EN CRITIQUE
NEGEN STATEMENTS OVER DE VERSCHILLENDE HOUDING IN
ARCHITECTUUR TUSSEN NEDERLAND EN VLAANDEREN
TXT_CK_NL_2009
NIET GEPUBLICEERD

01_RELIGIE EN BEELD

Niets is meer symptomatisch voor een volk dan de het
omzetten haar religie naar het eigen gedrag. Laten
we eerst even twee schilderijen naast elkaar plaatsen:
een schilderij van Pieter Saenredam en één van PieterPaul Rubens. Saenredam schildert een uitgepuurd
kerkinterieur vanuit een dubbelperspectief in het
horizontale vlak en waarbij de ruimtelijkheid van de kerk
in eerste aanblik belangrijker wordt dan de menselijke
figuren die als ‘details’ zich in het interieur bewegen.
Een schilderij van Rubens heeft twee bewegingen,
een compositorische van diagonale aard en een
bewegingsmatige in verticale zin, een tezelfdertijd
opwaartse en neerwaartse beweging en die met voldoende
pathetiek beladen zit. Beide schilderijen – we kunnen
er evengoed andere aanhalen – vertellen iets over de
grote verschillend die er in religies van twee naburige
naties aanwezig zijn. Daarenboven, de ene heeft er via
haar religiebelijdenis een openheid van het interieur
op nagehouden: het doorzicht vanaf de straat naar de
tuin – in het Nederlands huis zal zich nooit iets foutiefs
voordoen –. Het andere geeft er een geslotenheid als
resultaat: het zich afzonderen van de buitenwereld, zich
niet laten zien of tonen dat er enige schuld zou zijn of
er zich enige zonden zouden hebben voorgedaan. Het
eerste beeldt geen ‘figuren’ uit, het tweede is beladen met
‘figuratieve beelden’. Het eerste lijkt uitgegroeid tot het
symptoom van glazen gebouw, het tweede heft als beeld
het klassieke gebouw met ramen en luiken.
02_ONTDEKKING EN BESCHERMING

Laten we opnieuw twee schilderijen, telkens een interieur,
naast elkaar plaatsen: ‘De Kunst van het schilderen’
(1666-73, Kunsthistorisch Museum, Wenen) van Jan
Vermeer en het ‘Huwelijk van de Arnolfini’s’ van Jan van
Eyck (1434, National Gallery, London). Het schilderij van
Vermeer vertoont centraal een wereldkaart, het schilderij
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voor de Arnolfini zit overvol met allerlei objecten met  
symbolische connotaties en via het perspectief doorheen
het raam is er slechts een gedirigeerd smal uitzicht naar
het landschap.
Bemerken we daarnaast ook de gelijkenis van het plan van
Manhattan met dat van de Nederlandse polderstructuur.
Nederlanders hebben Nieuw-Amsterdam gesticht (het
huidige New York), ze waren als eerste in China en Japan,
hebben steeds het mercantiele van ontdekkingsreizen
in zich gehad. In België daarentegen hebben in de loop
van de geschiedenis heel wat volkeren het land bezet:
de Romeinen, de Spanjaarden, de Habsburgers, de
Oostenrijkers, de Nederlanders, de Fransen, de Duitsers…
België heeft – de overwinning van de Galliërs op de
Romeinen terzijde gelaten, daar stonden ze niet alleen,
hoewel misschien wel de dappersten volgens Caesar –
enkel een verleden in de ontdekking van Kongo, wat
eerst een privaatbezit was van koning Leopold II. Maar
na ongeveer 60 jaar werd Kongo algauw onafhankelijk,
zorgend voor de nodige problemen van repatriëring,
iets wat voor jaren zal zorgen voor een hoge graad van
minachting en repressie, identiek aan de reacties na de
Tweede wereldoorlog …
Nederland opent zich naar de wereld, België beschermt
zich van de wereld – zou de aanwezigheid van de Eerste
Wereldoorlog voor België hier een rol gespeeld hebben? -.
De wereld van Nederland is deze van buiten het land, het
exterieur, de ontdekking; deze van België is de wereld van
binnen het land, het interieur, de bescherming.
03_DUURZAAMHEID EN TIJDELIJKHEID

Nederland is voortdurend in beweging en bouwt telkens
voor 25 jaar. Haar economie heeft een totaal andere
onderlegger omdat het gebaseerd is op een collectief
bewustzijn en gedachtegoed, vanuit haar religie,
vanuit haar ontdekkingsdrang, maar tevens vanuit het
gemeenschappelijk bewustzijn dat meer dan de helft
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van het land onder de zeespiegel ligt en een natuurramp
steeds nabij is. Hierdoor veegt ze geschiedenis weg: het
zijn een voortdurende opkuisoperaties waarbij alles (her)
ontworpen wordt en niets overgelaten wordt om vanuit
zichzelf te ‘zijn’.
België heeft een geïndividualiseerd bestel waarbij een
‘ieder-voor-zich’ systeem aan de grondslag ligt. Bouwen
in België wil niet enkel zeggen ‘bouwen voor de huidige
generatie’ maar het geld besteden dat latere generaties
er evenzeer gebruik kunnen van maken. Het eerste is het
steeds vernieuwende beeld, het tweede is het overeind
blijvende beeld.
04_AMBITIE EN HET GEODE BOUWEN

Vanuit dit denken is er een groot verschil aangaande het
‘bouwen’. In Nederland is de drang naar vernieuwing zo
sterk aanwezig dat het land het gekende voorbij gaat en
het ontdekken van het nieuwe en steeds andere een aanzet
betekent voor een steeds wijzigende architectuurtaal.
België, vanuit het individuele en hierdoor beperktere
economische armslag in het bouwen, heeft dit nauwelijks
en berust op ‘het goede bouwen’ lees: probleemloos
bouwen) waar in eerste instantie dient aan voldaan te
worden. Een tegengestelde ambitie ligt aan de basis:
de enen gaan voorbij aan het goede bouwen omdat de
verantwoordelijkheid en de productie in de handen van de
uitvoerders ligt, de andere beoefenen het goede bouwen
als een moment van verantwoordelijke dankbaarheid en
generositeit naar het individu.
05_ZOEKEN EN ONDERZOEKEN

Het is een interessante vaststelling dat in de tweede helft
van de 20ste eeuw twee architectuurinstituten de Europese
architectuurwereld en –beeldentaal hebben bepaald:
enerzijds de Architecture Association in London (met
indertijd Alvin Boyarski als directeur en Rem Koolhaas,
Zaha Hadid, Bernard Tschumi e.a. als student) en
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anderzijds de ETH in Zürich waar o.a. Bernard Hoesli
er voor gezorgd heft dat o.a. Aldo Rossi er gastprofessor
werd. Beide totaal verschillende theoretische
programma’s over architectuur en de stad hebben een
tweeledige Europese architectuurvisie gevoed en verder
ontwikkeld.
Het is bijgevolg evident dat, via Rem Koolhaas en zijn
OMA als model, Nederland zich heeft opgetrokken aan
dit eerder Angelsaksisch model in de architectuur. België,
en van hieraf kunnen we eerder over Vlaanderen spreken,
was niet aanwezig in dit internationaal discours en heeft
zich, vanuit de taal en het objectmatige, aangetrokken
gevoeld tot het Centraal-Europees denken over het object.
Maar er is meer. Waar het zoeken en theoretisch)
onderzoeken van en naar architectuur zich tot halfweg
de jaren 1980 vooral aan die beide instituten afspeelde,
is dit gaandeweg verschoven naar de grote bureaus die
uit deze ontwikkelingen zijn ontstaan. We kunnen niet
ontkennen dat architecten als Willem-Jan Neutelings,
Xaveer de Geyter, Matthias Sauerbruch, Winy Maas en
zovele anderen een vervolg gaven aan het ideeëngoed
dat zich bij OMA had ontwikkeld en die door een
voortdurende vernieuwd onderzoek steeds verder gaan op
de bij OMA ontwikkelde structuren. Hetzelfde geldt voor
het Zwitsers model waar o.a. Jacques Herzog en Pierre de
Meuron via hun bureau het onderzoek stimuleren en zo
mogelijkheden hebben geboden aan een jonge generaties  
om een start te betekenen voor verdieping in architectuur:
Miller & Miranta, Christ & Gantenbein …
Met andere woorden: de verschuiving ligt nu bij die
grotere bureaus die qua aantal medewerkers  tevens
op basis van de potentie aan grote opdrachten – een
voldoende kritische massa hebben kunnen ontwikkelen
en die nu de rol van de instituten hebben overgenomen.
Omgezet naar Vlaanderen, betekent dit pijnlijk genoeg
dat er in de bureaus nauwelijks een dergelijke kritische
massa aanwezig is: elke afgestudeerde vindt het van huis
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uit (en van zichzelf) fier om het vanuit zichzelf te ‘maken’.
06_NETWERK EN PUNT

Vanuit dit alles stellen we dus vast dat de Nederlandse
bureaus groter zijn qua structuur en aantal medewerkers
en bijgevolg meer mogelijkheden voor het opnemen
van opdrachten, tot ontwikkelingen tot ontdekkingen,
tot het internationale bouwen. Dit heeft zowel te
maken met de visie zoals geformuleerd tijdens de
architectuuropleidingen als het reeds aangehaalde
collectieve gedachtegoed. Bureaus in Vlaanderen zijn
kleinschalig (een bureau van 10 medewerkers wordt als
middelgroot beschouwd, één van 30 middelgroot). En
elk bureau heeft zijn zekere hoeveelheid medewerkers
nodig om te voldoen aan onderzoek. Een Vlaams
bureau bezit dit niet en, daarenboven om reden van de
verantwoordelijkheden omtrent het  1 op 1 op  1 bouwen
(één architect versus één opdrachtgever versus één
maal bouwen in het leven), dient er met economische
aspecten en verantwoordelijkheden helemaal anders
mee te worden omgegaan. Verantwoordelijkheden
zijn in VL veel groter, gaan over in het constructieve en
financiële. Nauwelijks is iemand geïnteresseerd in de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van het object n
de gebouwde context. In Nederland wordt elke architect
gespaard van deze problematiek van economie en
constructie en kan zich aldus veel directer wijden aan de
ontwikkeling van het vak. In Vlaanderen gaat het om de
correcte uitoefening van het vak, of: ‘het beroep’.
07_DISCOURS EN PLATFORM

De grote discussie is bijgevolg ‘vak of/en beroep’. Dit is
ook aanwezig in het onderscheid tussen de opleiding aan
de universiteiten en de hogescholen en/of academies.
Vlaamse universiteiten nemen de mogelijkheden om het
onderwijs te schakelen aan onderzoeken: architectuur
als subject. De Universiteit van Gent relateert zich
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aan theorie en geschiedenis, de afdeling Architectuur
van de Universiteit van Leuven aan de stedelijke
ontwikkelen en stedenbouwkundige opleggen en/of
stadsvernieuwingsprojecten. Dit heeft alles te maken
met de aanwezigheid van specifieke professoren die voor
deze visies instaan (Bart Verschaffel en Dirk de Meyer in
Gent, André Loeckx in Leuven). De Hogescholen baseren
zich op de uitoefening van de architectuur als object,
maar in dat objectmatige komen ze nauwelijks verder
dan een repetitief verhaal van het gekende omdat er
geen middelen zijn voor onderzoek. Ook hier stelt zich
het probleem van het niet hebben van enig voldoende
kritische massa om kritiek uit te werken als ‘critique’.
Anderzijds komt daar nog een ander platform bij: de
publicaties over architectuur en die het debat voeren. In
Nederland zijn er een aantal tijdschriften die zorgen voor
een discussieplatform en aanzwengeling van reflecties op
verschillend niveau: Oase voor het theoretisch-historisch
verhaal, A10 voor het informatieve discours, met een
enorme potentie naar internationale nieuwigheden.
In België komt het tijdschrift A+ als vanuit de Orde van
Architecten verplicht abonnement uit de diepgang waarin
het vertoefde maar blijft het hangen tussen een drang
naar inhoudelijkheid en een vraag naar informatieve.
08_VISIE EN SUPERVISIE

Reeds sinds de 19de eeuw heeft Nederland een Rijksbouwmeester. Vlaanderen is daar sinds 1999 in gevolgd,
op initiatief van Wivina Demeester. Nederland heeft,
op basis van de grote complexiteit van de architectuur
vandaag en de verantwoordelijkheden waarvoor dit vak
en beroep staan, geopteerd om een team samen te stellen
waarbij de huidige Rijksbouwmeester Liesbet van der
Pol één van de vier figuren is die aan het hoofd van de
instelling staan, hoewel zij het ‘beeld’ ervan is voor de
buitenwereld. Voorlopig blijf het ambt van de Vlaams
Bouwmeester beperkt tot het éénpersoonsambt. De vraag
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is hierbij of het ambt wel vanuit de officiële instanties
als noodzakelijk wordt aanvaard. Dit dubbelverhaal is
als kritiek vatbaar omdat ook in Vlaanderen het vak en
beroep van architectuur zo complex en veellagig is dat er
nauwelijks nog sprake kan zijn van één deus ex machina
die dit alles kan vatten.
Anderzijds is het ambt nog zo jong in Vlaanderen (het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou er vanaf 2010 ook
een bouwmeester aanduiden, in Wallonië is er sprake
van maar voorlopig zonder perspectief) dat we nauwelijks
kunnen spreken van ‘geschiedenis’. Enkel kan aangehaald
worden dat er verschillende thema’s zijn, gaande van
kunst in opdracht tot infrastructurele projecten die
onder de verantwoordelijkheid van de bouwmeester
ressorteren. En hét door de architecten beschouwd
belangrijkste project is het systeem van de Open Oproep
oor elk project/gebouw dat gerealiseerd dient te worden
met gelden van de Vlaamse Overheid en dat nu na 10 jaar
ertoe geeft geleid dat er 51 van de meer dan 250 projecten
aan buitenlandse bureaus zijn toegewezen (meestal gaat
het om de grootste projecten, veelvuldig is er in het eerste
bouwmeesterschap een ‘voor wat hoort wat’ geweest
inzake masterplannen en projecten en i het tweede
bouwmeesterschap een ‘generositeit’ naar Harvardgerelateerde professoren). Nauwelijks zijn Vlaamse
bureaus geselecteerd of hebben ze kunnen deelnemen
(eigen kandidatuurstellingen niet te na gesproken) aan
internationale wedstrijden voor publieke gebouwen
of opdrachtgevende besturen de stedenbouwkundige
projecten van AWG in Nederland terzijde gelaten),
laat staan dat ze er vanuit officiële instanties een
bouwopdracht hebben …
09_PRE- EN POST-

Sinds de 19de eeuw volgen architectuurstijlen zich in
een versneld tempo op. De 20ste eeuw ziet een enorme
vermeerdering van het fenomeen waarbij constructieve/
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constructivisme, moderne/modernisme en klassieke/
classicisme zich toebedeeld zien met prefixen als pre, late-, post-, de-, neo-, re- enz … Het is een typisch
fenomeen voor (architectuur)critici om architecturen
onder te brengen met een benaming die soms nauwelijks
voldoet aan de objectmatige doelstelling.
De vraag die vandaag in Nederland aan de orde is (dit werd
reeds in 2006 via het colloquium NL NU? Aan de Academie
te Arnhem aangehaald), is of er een benaming kan zij
voor wat er vandaag in de architectuurwereld gebeurt,
voornamelijk dan in Nederland, om zo (na SuperDutch)
een eigen thematiek mercantiel gegeven) in de wereld te
poneren. Het is ene typisch Nederlands fenomeen dat
alles dient geklasseerd, georganiseerd te worden, zodat
het wel omschreven en daarbij mercantiel kan worden
doorgegeven. Dit komt helemaal niet ter sprake in
Vlaanderen. Het verder werken aan het ‘goede bouwen’,
het kijken naar de Zwitserse objecten wiens voorbeelden
het kopieert (maar om allerlei redenen nooit kan verder
kan ontwikkelen en daarbij resulteert in een verkleining,
versmalling, vermindering – Vlaanderen wordt soms
smadend als ‘Petit’ Suisse’ genaamd), heeft geleid tot geen
enkel -isme: hoeveel -ismen er ook in Nederland ter sprake
zij gekomen, zoveel zijn er Vlaanderen voorbij gegaan. En
dat is waarschijnlijk het goede aan het Vlaamse bouwen:
het heeft dat probleem van classificeren niet, er is een
beeld (weliswaar teveel van het autistische rechthoekig
volume met het grote raam enerzijds of het contextuele
dakvolumetrische anderzijds) dat voldoende heeft aan
de plaatselijke genoegdoening en aldus verworden is tot
locale aanvaarding. Maar een kritisch regionalisme is het
nog niet omdat er geen ‘critique’ is.

Vlaanderen moet, wil het enige rol hebben, dringend
werk maken van verdichting en verdieping en dat
kan enkel indien de architecten in dit onderzoekend
gebeuren ondersteund worden, indien er een platform
is, indien een discours op gang komt dat verder gaat dan
de kritiek op het gebouwd volume, om zo een voldoende
architectuurtheorie te vormen, een -leer te ontwikkelen.
Maar hiervoor moeten heel wat verantwoordelijkheden
worden herzien, een andere houding worden in stand
gezet, nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd.
Gebeurt dit niet, dan zal het alleen maar verergeren want
Vlaanderen is er niet op voorbereid. En dan komen de
Nederlanders en samen met hen de zovele anderen, en
blijven wij in Vlaanderen kijken doorheen dat smalle
raam naar die ene kerktoren.

Toen Willem-Jan Neutelings reeds jaren geleden
voorspelde dat de Vlaamse bureaus het moeilijk zouden
hebben bij de openstelling de Europese grenzen, dan
bedoelde hij het voornamelijk vanuit dit perspectief.
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ON MIKA UTZON-POPOV
SPEECH AT THE DANISH INSTITUTE, BRUSSELS, 2009 OCTOBER 27TH

Dear Mika Utzon-Popov, dear Lone, ladies and gentlemen,
As an architect saying some words in a Danish institute
is quite a nice task. As you maybe know, practically all
architects all over the world started their job by playing
with some colored blocks, for us the most famous Danish
invention, thus taking into account the sentence as put
by the company director, namely ‘Your imagination is the
only restriction’!

TXT_CK_EN_2009
NOT PUBLISHED

Asking people who the most famous people from
Denmark are, one can notice that for architects it is
Jacobsen and Utzon, as an artists it is Olafur Eliasson,
for furniture it is Kjaerholm and Wegner.
But let’s mention some other people who aren’t
immediately fitting in the framework of minimalist
appearance: we can talk about Per Kirkeby and his hard to
trace attitude going form brick works to rough paintings,
on Verner Panton and his idea on changing the interior by
the invention of new materials, on Joachim Koester and
his ongoing research on connecting documents into art,
or even Elmgreen and Dragset - although one of them is
Norwegian - and their controversial artistic work such as
the ‘powerless structures’. You may notice hat these artist
can’t easily be put under one single sign. And maybe this
is the real Danish attitude we want to talk about at this
occasion.
The title of the exhibition for which reason we are
here together is ‘play back’. So, let’s first go back into our
sequence of thoughts: Lego is derived from ‘Leg Godt’, or
also to be interpreted as ‘I am reading’ or ‘I am choosing’.
The artist of the works as presented here - namely Mika
Utzon-Popov - is the grandson of the famous architect Jorn
Utzon, well-known for the Sidney Opera house, who once
declared ‘I like to be on the edge of the possible’.
I can imagine having the name of a well-known person
doesn’t make it easily to start a proper work, nor to
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survive. It is the hardest thing to do getting any individual
research, something for yourself that offers a visual
journey through life’s physical space as the artist states.
I especially like the theme of ‘Play.back’: the
connotation helps me to go deeper into the work. Play
back is split in two words: play and back. But what we see
is not a simple thought of ‘play’ or of ‘back’. ‘Play’ is the
mindful world of moving images; ‘back’ is the notion that,
once something is drawn on paper, it only can be about
‘back’. Every reading of ours on every work of art is taking
the notion of ‘going back’ because an artist is always the
first to state something into his work.
‘Once you draw a landscape, it becomes part of your
physical memory’ states Mika Utzon-Popov. In his recent
works he’s searching for the inherent labyrinths of
memory. This is the real thing what the work is about: the
labyrinth of our reflections and the memory that helps us
in surviving in life.
Drawing is thus becoming an essential part of the
artist life. He’s fragmenting cityscapes and is putting
them together, in different layers over each other or next
to each other. In this way every drawing is more than
just one simple image, more then just one focus: it is an
assemblage of scapes and shapes, of pointed views, of
different layers creating a completeness.
This exhibition offers us a recent overview of a
narrative journey. We almost forget that we need
something next to the functional, next to the lively
necessary.
Here in Play.back we can trace an attitude of that elusive
thing in life. Visually in the first look, intelligent in the
second, and maybe even more intellectual when studying
the works, they become part into our private memory.
And here the most important thing is happening: the way
the works are finding a ‘place’ into our minds, into our
memory. They produce a mental reproduction.
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The whole globe is the proper world of Mika Utzon-Popov.
Such as emotions, sounds and images are explaining an
international allover language, the drawings are a result
of ‘moving’. To me moving is the key concept in the work:
as the artist was moving all over the world, his work is
moving us for getting us moved.
Ladies and gentlemen: ‘Your imagination is the only
restriction’ was the motto by Lego. But here we do see
‘imagination’ as placed in some other context: not in the
formal expression by creating objects, but in the way ‘to
play back’ thus becoming a subject pushing us on the
edge of the possible as Jorn Utzon would have said. Place
is becoming here displace: topos is thus an anatopos, in
the aim of moving us towards our proper labyrinthine
memory.
We can’t do otherwise. And we are happy we can take
part in it: ‘Det bedste er ikke for godt’ (only the best is good
enough).
Dear Lone, thanks for the invitation.
Dear audience, please enjoy the fantastic world of the
works of Utzon-Popov.
Many thanks.
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HAPPINESS
TXT_CK_EN_2009
ADSL 2010 BROCHURE,
ARTESIS UNIVERSITY COLLEGE ANTWERPEN, 2010, P. 3
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Events such as ‘The International Style’ (New York,
1933), ‘The Presence of the Past’ (Architecture
Biennale Venice, 1980) and ‘The Revision of the
Modern’ (DAM, Frankfurt am Main, 1984) always
had a big response in the diffusion of architectonic
languages and consciousness. Recently in the
education of architects, this means the transmission
of architectonic knowledge towards new models,
other important statements arised.
On his sketch published on the cover of the exhibition
catalogue Looking for Luck, Aldo Rossi wrote ‘The Way to
the School’. Since the second half of the 20th century there
is an ongoing evolution in which architecture institutes
intend to be a motive to the development of a ‘school of/
for/over architecture’. Sometimes it’s about ideologies,
intelligence, history, other times is it just centered on the
ideas of one singular figure.
The concept of happiness in the sense of luck is derived
from the mid-German word Gelücke that a.o. means ‘the
way something looks good’. The definition of being lucky
depends also on the sense of outside circumstances, the
individual attitude and the self-affirmation of the proper
situation.
Happiness is an abstract concept, hard to describe
scientifically. According to an old Chinese saying
‘something to hope for’ is one of the three things of which
happiness consists.
In his book The Architecture of Happiness Alain de
Botton describes that in multiform architectures the
pursuit of happiness goes further. Because striving towards
happiness demonstrates a constant in private and public
life, a critical occupation in our discipline is indispensable.
With a large body of positive psychological research
in mind, one can state that happiness is one of the main
goals in both education and practice of architecture and
that ‘the practice of architecture’ should be ‘the practice
of happiness’.
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CONGRUENCE
TXT_CK_EN_2010
ADSL 2011 BROCHURE,
ARTESIS UNIVERSITY COLLEGE ANTWERPEN, 2011, P. 3

‘If language exists, it is because below the levels of
identities and differences, there is a foundation provided
by resemblance, repetition and natural criss-crossing.
Resemblance, excluded from knowledge since the
seventeenth century, still constitutes the outer edge of
language: the ring surrounding the domain of that which
can be analyzed, reduced to order and known. Discourse
dissipates this murmur [of resemblance] but without it we
could not speak.’ [Michel Foucault, The Order of Things]
Congruence is the state achieved by coming together, the
state of agreement. The Latin congruere means to come
together or agree. As an abstract term, congruence means
similarity between objects. As opposed to equivalence or
approximation, congruence is a relation that implies a
kind of [not complete] equivalence.
The term ‘congruence principle’ may refer to any undertaking that seeks to align apparently disparate things.
Specifically, in linguistics and etymology, it may refer to
the principle that similar words may arise in different
languages entirely independently of one another.
In architecture, interior or urban design, it may be so
that some similar forms appear while having some other
meaning.
Thus here the Gestalt principle is coming into order.
Congruent figures are exact duplicates of each other. One
could be fitted over the other so that their corresponding
parts coincide.
Congruence is also a state of agreement, harmony,
conformity or correspondence. Can we talk about congruence as a space between theory and practice, between
thinking and realization, between building statics and
formal dynamics, between words and things?
In a time where the debate is becoming very important
in all design processes, how can we overlap the existing
and always widening gap and give it an interesting timespace definition in the understanding of each project.
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MENTORSCHAP
TXT_CK_NL_2010
FRAGMENT UIT ‘ARCHITECTUURVISIE’,
TEKST NAAR AANLEIDING VAN HET BEVORDERINGSAMBT TOT
HOOGLERAAR ARCHITECTONISCH ONTWERPEN,
ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN
NIET GEPUBLICEERD
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Deze korte tekst is een eerste aanzet tot een paar denkbeelden aangaande het onderwijs van/in/over architectuur
anno 2010. ‘Iedereen kan architect worden’ was één van
de boutades en oneliners van bOb van Reeth in de jaren
1990. Maar slechts een decennium later lijkt er een ander
verhaal aan de orde te zijn, wanneer we rekening houden
met de huidige stand van zaken wat architectuuronderwijs
betreft, met de inkanteling van het hogeschoolonderwijs
in de universiteit als achtergrond. België is niet zoals bijv.
Zwitserland waar er een onderscheid bestaat tussen de
Fachhochschule en de Ecole Polytechnique of  Technische
Hochschule die beide het statuut van universiteit hebben.
In die zin is de inlassing van het academisch gehalte in het
onderwijs van een totaal andere insteek dan het vertrekken vanuit het ambacht.
En toch kan architectuur als ambacht worden
beschouwd, los van het ambacht van architect. Dit wil
zeggen dat het intellectuele en intelligent omgaan met de
dingen vanuit een academisch standpunt inderdaad een
andere onderlegger betekent dan deze vanuit het directe
ambacht van het bouwen.
Dieper hierop ingaand zou het niet zo verkeerd kunnen
zijn om te spreken van een drie fasenopleiding waarbij
de huidige bachelor en master-cyclus de eerste en tweede
fases zijn. Het is evident dat iemand vandaag op 21-jarige
leeftijd, gezien de totale complexiteit van enerzijds het
leven en anderzijds het vak, maakt dat hij/zij nauwelijks
vat heeft op de zoektocht naar architectuur. Vele studenten verhalen dat ze pas in het eerste masterjaar bewust
worden van het feit waarover architectuur zou kunnen
gaan, wat het kan betekenen, en pas dan moet de zoektocht naar het begrijpen en kunnen ‘schrijven’ ervan nog
aanvangen.
Architectuur is complexer geworden terwijl studenten
zelf een andere manier van inzichten hebben verworden.
Dit maakt dat ene andere soort van onderwijs aan de orde
is: het louter academische - het geven van hoorcolleges -
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is slechts één onderdeel van het geheel. Werkcolleges
krijgen een andere betekenis: ze moeten studenten leiden
naar het hoe en weten waarom op basis van een wat en
waar. Ze dienen te worden gewezen op de duidelijke
verantwoordelijkheid en er moet hen een ‘frame’ worden
aangeboden waarbinnen ze hun eigen zoektocht kunnen
samenstellen, een eigen parcours kunnen uitbouwen.
Learning without teaching is hierbij een nieuw fenomeen
dat probeert bepaalde doelstellingen te creëren en waarbij
de lesgever eerder als ‘mentor’ optreedt: het aanreiken
van thema’s en framework waarbinnen de student zich
kan ontplooien. Dit vergt echter het uitschrijven van een
voldoende vorm van criteria, geen klassieke programma’s
meer.
Architect worden is niet louter meer  werken naar dat
ultieme moment van de bouwmeester naar 19de eeuws
model. De diversiteit van het vak richt zich ook op de reeks
verantwoordelijkheden en aldus specialisaties waarbinnen en waarmee de architect architectuur als ambacht verwerkt: economie, schoonheid, duurzaamheid, ecologie,
politiek, enz.
Zelf staan we aan een keerpunt in het onderwijs: we
zien dat alomgekende methodes van lesgeven niet meer
functioneren, dat over-uitgeschreven opgaven niet
afdoende zijn, juist omdat er ene maatschappelijke
flexibiliteit aan de orde is gekomen.  Alles is evolutief,
bijgevolg zijn vaste programma’s niet meer toereikend.
Sinds korte termijn zijn daarom in A&C_MA de reeks
‘Friday afternoon talks’ geïnstalleerd: het is een reeks
gesprekken waarbij de docent als mentor optreedt en
actuele thema’s aansnijdt die naast de architectuur aanwezig zijn maar er daarom juist zo mee verbonden zijn.
Het feit dat de docent samen en tussen de studenten evenzeer elk thema bevraagt en in discussie treedt maakt dat
er geen op voorhand vastgelegd resultaat is maar eerder
een leidraad is naar mogelijkheden. Architectuur en
macht, architectuur en relaties, economie, mogendheden,
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publicaties, verleiding, het herkenbare, enz. zijn thema’s
die in de wereld van de studenten aanwezig is, waar ze
op zoek zijn en die hen mede vormt. Architectuur lijkt zo
een gemeenschappelijk motief te zijn om iets bevestigd
te zien. En dit is niet zozeer dat éénduiding project op een
welbepaalde plaats.
Als het huidig architectuuronderwijs een nieuwe taak
op zich moet nemen dan is het juist binnen dit kader van
gewijzigde mogelijkheden van architectuur als ambacht,
divers en gepointeerd, duidelijk en bewust, verantwoordelijk en essentieel. In die zin zijn de twee eerste fasen een
verbreding en  de derde fase gericht op de specialisatie
van het vak, op verdieping.
Overdracht van kennis gebeurt bijgevolg op een manier
van de docent als mentor, niet als autonoom model van
kennis mar als overdrager van inzichten waarbinnen
studenten zichzelf een ruimte kunnen geven naar een
eigen persoonlijkheid.
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A PALACE OF JUST ICE
[SOME IDEAS FOR THE BRUSSELS PALAIS DE JUSTICE]
TXT_CK_EN_2010
THE BULLETIN, 2010 OCTOBER
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A candy palace
A palace for imaginative toys
A palace for a Casino Royale
A palace of cards
A palace of escaping realities
A palace of darkness
A palace of strong emotions
A palace of claustrophobia
A palace of regression
A palace of colonialism
A palace of broken dreams
A palace of appropriation
A palace of displacements
A palace as a non-palace
A palace of serendipity
An ever changing palace
A palace with no style
A palace of vertigo
A prisoners palace
A palace of abandoned religions
A palace for asylum seekers
A palace as an urban ruin
A palace for over-designers
A palace for art critique
A palace for the Maghreb
A palace of calamities
A palace for the homeless
A palace as a permanent circus
A palace as a folly
A palace as a joke
A palace of faulty memory
A palace of performances
A palace as a nuclear shelter
A palace of wax figures
A crystal palace
A palace of just ice
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The fact that the existing building could take on all of the
above-mentioned uses means that it is suitable as it now
stands as a public space. Hardly anything needs to be
installed or replaced; just a good urban events manager
should be put in charge. Light, carvings, partial demolition, material additions, etc could give the building
proper contemporary, ever-changing content. It could be
coloured, transformed, dismantled, deconstructed.
It could be half-demolished to enable us to see its
immensity in cross-section – an open section, as in the
drawings of Palladio’s villas. Simply by changing its
current mono-functionality, the Palais de Justice can
become multi-cultural, a point of reference, a constantly
renewed attraction, a monument of temporary collectivity.
It should take its place in the history of Belgium, a country
created largely by coincidence. The Palais looks to have
been built by coincidence – it is the result of a king’s pride
and a single architect’s ambition. Its new use thus will be
‘by coincidence’, with all the random charm that implies.
Text editing: Sarah McFadden
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TRANSFORMER
TXT_CK_EN_2011
ADSL 2012 BROCHURE,
ARTESIS UNIVERSITY COLLEGE ANTWERPEN, 2012, P. 3

In his book Aesthetics and Architecture Edward Winters
points on Morphology of the Folktale (1928) by Vladimir
Propp, a Russian formalist scholar, in which the notion
of ‘transformation’ is introduced. Winters notices certain
constants in the folktales under review: that there is a
landscape, that there is a setting, that there are characters
and so forth. However, in the individual folktale these
constants undergo a transformation so that in this tale
the character wears this form of dress, the setting is in this
house within a particular landscape and so on. In short,
Winters notices a unifying structure in the tales and see
that this structure is transformed in each particular tale by
its local character.
(Edward Winters, Aesthetics and Architecture, Continuum, 2007,
page 66)

As a word ‘transformer’ is widely known, but as an object
it is always understood in a different way regarding the
proper entourage. For some people it is the title of the
Lou Reed album from 1972 while for the youngest it is the
mechanical plastic toy by which strange person can be
transformed into mechanic object. In the architectural
world it is related to the project Rem Koolhaas developed
for Prada; for the technical persons it stands for the box
that transforms high voltage electric energy out of the
plant into domestic power supplies, still visually present
in the American and Japanese urban context.
As there is a so-called unifying meaning in the idea of
transformer, we can argue that even by relating it into the
world of architecture, a physical as well a mental or psychological concept can be given.
While today debate and critics are becoming very
important in design processes, from the regional and the
generic to the original versus the reference, it becomes
interesting to fill in the contemporary needs for new
concepts creating other subject-object relations in each
project.
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LEARNED FROM...

Weggommen

TXT_CK_NL_2011
PIETER DE BRUYNE 1931-1987 – PIONIER VAN HET POSTMODERNE,
ASP PUBLISHERS, BRUSSEL, 2012, PP. 218-225
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Het moet ergens rond de millenniumwissel geweest zijn,
zittend in de blauwe kamer, toen er op de BBC-televisie
een uitzending was over de constructie van de Piramides
van Cheops en waarbij getoond werd dat er een lichtschacht vanuit de koningskamer zo gericht was naar de
ster Osiris die slechts eens om de 10.000 jaar aan de hemel
verscheen. De in het plafond van de blauwe kamer uitgesneden wit volume dat tot dan voor mij een element was
waarbij natuurlijk licht inviel vanuit de bovenste kamer
van het huis en omgekeerd er een blauw kunstlicht kon
worden geschenen in die bovenste (gasten)kamer, kreeg
plots een totaal andere betekenis. In 1972 had Pieter
De Bruyne zijn studie over de Oudegyptische meubelkunst
nog niet aangevat en nu was daar een gegeven dat een
directe link gaf met de geschiedenis van het historisch
bouwwerk. Tot dan had die lichtinbreng louter als ‘barokke’ referentie gewerkt, terwijl nu die (konings)blauwe
kamer in een andere context werd geplaatst – waarin ik
ook ‘Tut Ank Amon’-taboeret had geplaatst, een in 1990
ontworpen replica door Pep Bonet. In 1983 toonde ik
er aan Pieter De Bruyne mijn analysetekeningen van de
Oudegyptische piramide waarbij het me voor het eerst
duidelijk werd dat plan, neergeklapt zijaanzicht, dwarsdoorsnede en diagonaaldoorsnede in één geometrisch
systeem vervat zaten, gebaseerd op de koningsel en de
verdeling in 7 palmen. Tons Brunés, auteur van het boek
The Secrets of Ancient Geometry and its Use waarin een
poging werd ondernomen om de verhoudingen van die
piramides wiskundig te bepalen vond toen dat er een fout
van 1,46% zou gevat zijn in de wiskunde en meetkunde
om de volume / ruimte proportie te vatten.1 Voor mezelf
was het onmogelijk dat de Egyptenaren een dergelijke fout
zouden hebben ingelast om iets te laten kloppen. Het was
die fameuze avond in 1983 dat De Bruyne plots stil zat,
naar die tekeningen bleef kijken en zei ‘Verder doen! Niet
stoppen! Altijd verder doen!’, een uitspraak die er zowel op
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sloeg om mij de zin te geven om verder te studeren, en die
ook hem waarschijnlijk de impuls gaf om de studie over
de Oudegyptische meubelkunst verder uit te diepen, in de
hoop van het secreet te vatten, wat hij in 1986 zou zeggen
van tot een oplossing te zijn gekomen. Wat er echter toen
voor mij uit resulteerde was dat er in de Egyptische bouwwerken een ruimtediagonaal aanwezig was, één maat die
alles bepaalde, iets waar wij drie maten zouden voor nodig
hebben om een ruimte te bepalen. Het werd me duidelijk
dat we steeds minder en minder wisten naarmate de
wereld vooruitging.
Deze studie over de piramides liep gelijktijdig met de
analyses van de zeven kerken van Francesco Borromini en
van de gotiserende barok van de Boheemse bouwmeester
Giovanni Santini. En het was wonderbaarlijk dat bij Borromini de relatie tussen plan, langs- en dwarsdoorsnede
aan de orde kwam, een ruimtelijke systematiek terwijl
er in de grondplannen van de gebouwen van Santini een
emblematische betekenis verscholen zat. En nog meer:
het interieur is tevens ook architectuur. Nihil addi schreef
Borromini in de koepel van de San Carlino:  ‘Niets is toegevoegd’. (Later zou ik aan de studenten vragen over hoe zij
aan een project werken: ‘door toe te voegen of door weg te
gommen?’).
Laboratorium

In de blauwe kamer staat en hangt er een verlichtingsarmatuur van Arteluce uit de jaren 1960. Ik herinnerde me
nog die showroom van Pieter De Bruyne met al die fantastische armaturen ontworpen door o.a. Gino Sarfatti, en de
‘Italian design’ van de Compasso d’Oro zoals opgericht
door Giò Ponti ter bekroning van de beste (mooiste) Italiaanse designproducten. Als student had ik een abonnement op het tijdschrift Domus omdat het me een duidelijke link gaf tussen zowel architectuur, interieur en design
(industriële vormgeving). In 1979 was er zelfs een speciaal
Domus nummer verschenen naar aanleiding van de 50ste
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verjaardag van het tijdschrift en waarin de recente architectuurgeschiedenis van Italië aan bod kwam.2 En terwijl
ik in 1979 even op bezoek was bij Pieter De Bruyne, na een
lezing die hij had gegeven in het I.C.C. te Antwerpen en
dat de aanleiding was voor de eerste Italienische Reise – het
was de eerste keer dat ik kort in die blauwe kamer zou
vertoeven – en hem informatie vroeg over enkele van zijn
Aalsterse winkelontwerpen zoals o.a. Malpertuus, Textilis,
Sonland, Elfi en de speelgoedboom bij Penne naar aanleiding van het onderzoek naar de hedendaagse architectuur in Aalst sinds 1920, vroeg hij me of ik enige interesse
had om mee op studiereis te gaan met zijn studenten naar
Milaan. Wat voor hem in februari 1980 de 75ste keer zou
zijn, was voor mij de eerste echte keer. Die ene reis bleef
geen alleenstaand feit en werd later gevolgd door studiereizen met de eigen studenten. Het werd me met het
jaar steeds meer duidelijk dat die eerste keer in Milaan
een danige impact had dat ik niets anders hoefde te doen
dan een idem parcours in die stad te maken: Figini Pollini,
Asnago Vender, Giovanni Muzio, BBPR, Vittoriano Viganò
... Alles was en is er nog steeds in de stad die ik nu als een
laboratorium van architectuur en design beschouw en
ook zo als ‘idee’ probeer door te geven. In de Via Dante
was er de voorstelling van de Fiat Panda die net met de
Compasso d’Oro was bekroond; nu is dat de actualiteit
van de Salone del Mobile, architectenvideo’s in de vitrines
van Rinascente, de Alessishop, enz.
In de gebouwen van de Triënnale was er toen ook de
voorstelling van enkele meubels van Studio Alchymia, op
basis van een allestimento door Andrea Branzi. De nogal
formalistische benaderingen zonder enige visueel duidelijke referentie deed De Bruyne af met ‘Pas op, deze dingen
worden nog belangrijk!’ Achteraf zou het duidelijk worden
dat er een briefwisseling was tussen Alessandro
Guerriero en De Bruyne over het participeren in de groep
van Alchymia – een tentoonstelling met de vraag over het
gebruik van het huis in de toekomst. Het was de periode
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van het postmodernisme dat – naar Italiaanse ‘gevoeligheid’ – tevens een weerslag had in het alledaagse van de
commerciële Milanese interieurs in o.a. de Corso Torino met halfcirkelvormige spiegels, kolommen in valse
marmer, enz...
Maar die keer in Milaan was ook net het weekend van
het carnaval op de Piazza del Duomo en waar, bij toeval,
een meisje van ongeveer 8 jaar uitgedost stond in een
satijnen purper jurkje met fel geel diadeem. Pieter De
Bruyne had zijn plezier in het fotograferen van die meisje
en haar te zeggen ‘Che bella!’ (hoe mooi). Achteraf zou me
deze anekdote bijblijven omdat de aanwezigheid van het
dagelijkse leven te midden van een culturele houding en
inzichtelijkheid en onderzoek zo van belang zijn: het ene
kan niet zonder het andere. Maar ook:
in 1986 had De Bruyne nog een ontwerp gemaakt voor
de uitbreiding van de kinderschoenwinkel Elfi en waar
op de tekeningen allerlei kleuren werden vermeld zoals
groen, blauw en ook het purper en geel. Gezien het feit dat
niet goed konden worden getraceerd welke kleuren hij
voor ogen had, is het ontwerp nooit uitgevoerd geweest.
Afstand nemen als eerbetoon.
Alchymia zou later nog aan de orde komen met de
tentoonstelling ‘Gentiana’ in het Design museum Gent en
waarbij de tentoonstellingsmedewerker me uitlegde dat
Mendini in het appartement van Giò Ponti woonde.
Mendini als hoofdredacteur van Domus, ooit opgericht
door Ponti; De Bruyne die in de jaren 1956-1957 gewerkt
had bij Ponti. In 1995 zou ik de woning van Pieter
De Bruyne gaan bewonen. Milaan als een blijvend experimenteel momentum.
Ont-dekken

De blauwe kamer bezit een eigen uitwerking: in feite is
het een inkasting in een bestaande woning waarbij De
Bruyne een reeks ‘bewegingen’ heeft ingebracht. Kasten
zijn er grotendeels als wandvolumes weggewerkt zoals de
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diatheekkast die als een teatro scientifico – om het naar
Aldo Rossi een naam te geven – geplaatst is. Dia’s als
studiemateriaal voor lesopdrachten en onderzoek.
Pieter De Bruyne ging voortdurend op reis en merkwaardig genoeg zijn er nauwelijks beelden van hedendaagse architectuur te zien in zijn archief van meer dan
20.000 geselecteerde dia’s. Steeds gaat het om kunsthistorische bouwwerken, van de woningen van de Etrusken
tot tempels te Nepal en Indië. Die reizen vormden steeds
een aanleiding tot voordrachten voor de studenten of ter
reflectie in het eigen werk. En terwijl sommige meubels
een expliciet verhaal en referentieel vertoog tonen, zoals
de ‘Benares’-kast, de beide ‘Palenque’-meubels of de
‘Hulde aan Giò Ponti’, blijven bij andere meubels secreten
achterwege.
Tijdens een eigen studiereis in 1995 naar Toscane, na
net verhuisd te zijn naar de woning van De Bruyne, wordt
er me in Borgo Sansepolcro plots iets duidelijk bij het zien
van het schilderij ‘Santa Maria della Misericordia’ (1462),
het eerste werk dat besteld wordt aan Piero della Francesca, schilder, mathema-ticus, meetkundige, uitvinder van
monumentale vormen. De madonna, groter dan de andere
figuren – een perspectivische fout – spreidt een blauwe
mantel open en toont het rode kleed. De tussenruimte tussen mantel en kleed biedt plaats aan een achttal figuren.
Simpelheid van geste en/of eenvoud van concept, verhaal
en compositie? Opeens wordt de transformatie van dit
gebaar omgezet: de ‘Ladekast’ uit 1975, rood volume in
blauwwitte mantel en waarbij de ‘mantel’ dient te worden
geopend om de kast te ontdekken – ontdekken staat hier
nu letterlijk voor ont-dekken. De ladekast is daarenboven
sinds 2005 een object van persoonlijke her-innering.
Maar de mantel als ‘architectonisch concept’ – of als
thema in de architectuur zoals Oswald Mathias Ungers
het had over ‘de pop in de pop’ – begreep ik verder als een
ultiem perfect systeem zoals bij de verbouwing van een
vroegere wasserij op de terreinen van een ‘heerlijkheid’ te
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Rekem. Bij de vraag naar de transformatie van het gebouw
naar een hoogtechnologische drukkerij was de toepassing
van een ‘mantel’ rondom het gebouw de meest ideale
oplossing. In een gesprek met ir. Dirk Jaspaert kwam daar
nog een stap bij: de glazen ‘mantel zou niet op de grond
worden geplaatst, maar opgehangen worden aan het
gebouw zelf, zoals een echte mantel. Technologie en beeld
in één expressief fragment.
Salve!

Het blauwe glas in de blauwe kamer zorgt ervoor dat
het licht zelf eveneens blauw is: blauwe zonnestralen,
blauwe gevelwand aan de overzijde of kleur als massa in
een derde dimensie. Alles is blauw en wat wit is wordt als
blauw gezien. Een verblijf in de blauwe kamer maakt dat
de ogen zich aanpassen aan deze kleur. Bijgevolg, het na
enige tijd openen van de ramen maakt dat alles van de
buitenwereld als oranje wordt gezien – de complementariteit van het kleurenspectrum. En net de aansluitende
traphal is geschilderd in dat identieke oranje... De traphall
als anticiperen van het effect van kleur en tijd, of: Goethes
kleurenleer.
Enkele details maken dat de blauwe kamer specifieker
is dan wat ze schijnt te zijn. Het eerste is het meest zichtbare element: de blauwe kast van 1969 staat er diagonaal
geplaatst op een verhoging – sokkel – maar het vertelt ook
over de sarcofaag in het graf van Toetankhamon, over de
objecten in de blauwe kast.
In feite is de blauwe kast aanleiding geweest tot het
maken van de blauwe kamer: ‘Ik heb hier mijn hoofd ingestoken en na een tijdje wist ik dat ik zo een kamer moest
maken voor mezelf!’ verklaarde De Bruyne.
Een ander fragment in de blauwe kamer is het wit
plaasteren beeld van een naakte vrouw die steeds naar
de centrale zitplaats van het blauwe salon kijkt. Ze lijkt te
observeren. Het lijkt geen mooi beeld, gemaakt door een
plaatselijke kunstenares en verder zonder enige directe
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betekenis, ware het niet dat Johan Goethe in zijn Weimarhuis eveneens een blauwe kamer had – de ‘Juno-Zimmer’–
waarin ook glazen kasten aanwezig zijn met lades vol
parafernalia en met een plaasteren figuur ...
Goethe zou nog een grote rol spelen bij het bestuderen
van het meubel ‘Ruimtelijke constructie III’ (1983), ook
wel ‘Piazza’ genaamd. Het toont een verzameling fragmenten als schaalmodellen van follies. Op één van de
volumes, een blauwe kubus, staat een wit bolvolume
geplaatst. In de tuin van het Gartenhaus van Goethe staat
een monument, een bol op een kubus, ‘Steen van het
goed geluk’ (1777), ook wel het ‘altaar van Agathe Tyche’
genaamd, symbool voor het labiele op het standvastige.
Dit monument, een extreem renaissancistisch beeld, lijkt
nu na twee eeuwen evenzeer een referentie naar ‘minimal
art’ te zijn (zoals vele andere van zijn meubels die met
abstractie te maken hebben). In zekere zin behoort het als
verschijning zo tot de wereld van de hedendaagse beeldende kunst als tot het literaire en symbolische. Het heeft
niets aan actualiteit ingeboet, integendeel. De integratie
ervan in een meubel door De Bruyne is bijgevolg als een
‘medium’ te beschouwen: een omzetting van inzicht naar
vorm, ter reflectie naar een nieuwe betekenis of de
instandhouding van waarden.
Luce! Dammi Luce!

Een eigen geometrie ligt aan de oorsprong van de planwerking van de blauwe kamer. De aanwezige witte tafel
met glazen bovenvlak presenteert zich als een blauw meubel met een reflectie van het licht vanuit de blauwe ramen.
Het door Pieter De Bruyne zelf getekend analyseplan toont
aslijnen, diagonaallijnen en welbepaalde geometrische
setting van alle ‘ingrediënten’ die deel uitmaken in de
ruimte. Vanuit haar betekenis en aanwezigheid, afwezig
vanaf de straat en aanwezig in het private van het huis is ze
er de belangrijkste ruimte van, piano nobile.
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De eigen aanvangsjaren aan Sint-Lucas in de jaren
1970 werden gevoed door broeder ir. Louis Van Mechelen
die ons samen met Marc Cole theoretische lessen gaf over
de Gulden Snede en geometrie in kunst en architectuur.
In 1976 was er ook de tentoonstelling van De Bruyne in de
Sint-Pietersabdij te Gent waar het me duidelijk werd dat er
een andere manier van ontwerpen was en dat de
verschijningsvorm, meerlagigheid en betekenis belangrijker functies zijn dan louter het functionele an sich.
Maar meer dan de ‘schmuck’ of decoratie die de Barokarchitectuur kenmerkt, was het de structuur en licht als
materie dat me boeide. Als laureaat van de Godecharle
Prijs voor Architectuur was er de mogelijkheid om twee
studiereizen te doen, die naar Tsjechoslowakije en naar
Rome werden ingevuld. Het gevraagde reisverslag werd
gebundeld in twee vierkante doosjes met de contactafdrukken van alle barokkoepels in de twee maal vier
weken onderweg: van Praha tot Panenske Brezany, van
Plasy tot Zeliv, enz., alles o.a. getraceerd vanuit het boek
Kilian Ignaz Dienzenhofer e il Barocco Boemo van Christian
Norberg-Schulz die af en toe op bezoek kwam bij Pieter
De Bruyne en de ‘Chantilly’-kast (1975) had bestempeld
als het eerste postmoderne object in de architectuurgeschiedenis.3 Deze foto’s van de eerste reeks, hoewel
genomen in 1981, zouden slechts later in 1998 via een
tentoonstelling in de Galerij S65 aan het publiek getoond
worden, getiteld ‘Lichtkoepels / Lantern views’.
De studiereis naar Rome in 1982 baseerde zich op
het oeuvre van Francesco Borromini. Samen met het feit
dat licht een essentieel element is voor de uitwerking
van architecturale concepten en dat het als structuur in
barokconcepten gelieerd staat, maakt dat elke studie over
de geometrie het resultaat overstijgt naar de eigenschappen van de constante waarden. Licht als structurerend element, als materie zonder materialiteit. Borromini’s laatste
woorden voor zijn overlijden, ‘Luce! Dammi luce!’ (Licht!
Geef me licht!), zijn daarom van een intrigerende
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betekenis omdat ze op een heldere manier de essentie van
(zijn) architectuur samenvatten: licht als een ongrijpbaar
element, steeds veranderend, maar toch de structuur
van een gebouw definiërend en daarom juist een vierde
dimensie gevend aan het bouwwerk.
Bij het onderzoek in de archieven van De Bruyne werd
het via de ontelbare ‘lichtbeelden’ duidelijk hoezeer ook
hij met ‘licht’ als belangrijkste architectonisch element
was begaan. En ondertussen is het begrip ‘lichtbeeldenreeks’ duidelijk ook van een andere orde dan ‘powerpointfile’...
Treppenhaus

De blauwe kamer sluit aan op de traphal die van gelijkvloers tot de eerste verdieping een geactualiseerde balustrade kreeg en waar hogerop de oude trapleuning bewaard
bleef om dan als ruimte bovenaan te eindigen in een
‘licht-blauwe hemel’, een kleur die ook zo door Aldo Rossi
werd gebruikt.
In analogie met trapconstructies zoals bijv. de Treppenhäuser van Balthasar Neumann, grijpt De Bruyne bij
bepaalde trapconstructies zoals deze in de woning van dr.
Remans verder dan het geven van een oplossing aan een
problematiek: de vorm gaat over in een ‘beeld’, de kleurtoepassing in ‘verbeelding’. Los van elke functionaliteit
is de trap tevens referentieel. De grens tussen meubel en
architectuur vervaagt hier volledig. Tijdens één van de
gesprekken vroeg hij me of ik de Japanse woning kende
waarbij een trap doorheen het dak gaat, richting hemel.
En terwijl in de klassieke architectuur nauwelijks een
trap als aanwezig wordt gesteld (op enkele belangrijke
referenties na), is ten tijde van het modernisme de trap
soms visueel sterk zichtbaar aan de buitenzijde. Dit dubbelspel, kunsthistorisch beschouwd, was belangrijk voor
De Bruyne. En het werd voor mij ook belangrijk voor een
reeks oefeningen met studenten waarbij de trap als ‘systematiek’ werd ingezet om vijf ‘verblijfruimtes’ te verbinden,
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gebaseerd op beelden zoals o.a. Breughel’s ‘Toren van
Babel’ of de spits van Sant’Ivo alla Sapienza te Rome.
Dertig jaar na de vraag naar het Japanse voorbeeld heeft
dit nadenken niets ingeboet: de huidige generatie jonge
architectuurstudenten gaat op een verbluffende wijze om
met de transformatie van beelden naar concepten waarbij
de trap naast vorm ook Gestalt is geworden, soms duidelijk aanwezig, soms bijna verdwijnend.
Studio en studiolo

In de blauwe kamer staat de blauwe kast uit 1969 dat
waarschijnlijk één van de  meest essentiële meubelstukken van De Bruyne is: kleur is er aanwezig in drie dimensies, als inhoud van de kast die langs alle zijden bestaat uit
blauw glas.
L’architettura è un cristallo titelde Giò Ponti in 1945.4 Is
dit meubel nu enkel meubel of is het (een schaalmodel
van) architectuur? De interesse van De Bruyne als interieurarchitect was niet louter beperkt tot de meubelkunst.
De ommekeer naar architectuur kwam er zeker via zijn
lesopdrachten in de architectuurafdeling halfweg de
jaren 1960, resulterend in opdrachten als analyses van
kunst-historische bouwwerken, maar zeker ook in zijn
voordrachten over de geschiedenis van architectuur.
Naast de blauwe kamer, intentioneel bedoeld voor het
beluisteren van muziek, is de witte ontwerphoek gesitueerd, een kamer van drie bij drie meter, langs twee zijden
geflankeerd door een bibliotheek: werken met en tussen
boeken. Maar die boekenwanden zijn er niet louter voor
het plaatsen van boeken: ze maken het ook mogelijk om
cultuurgerelateerde objecten te plaatsen, herinneringen,
memorabilia. De ontwerp’kamer’ is bijgevolg een vertaling van de wereld, zowel een studio naar het model van
een kamer voor het ontwerpen als een studiolo naar het
model van Federico Montefeltro in Urbino waarbij architectuur- en landschapfragmenten in houten inlegwerk
verwerkt zijn als reisherinneringen.
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Waar reisherinneringen bij keizer Hadrianus nog resulteerden in een eigen architectuurmuseum op ware grootte
en bij Montefeltro in ambachtelijk uitgewerkte landschapsbeelden, zijn ze bij De Bruyne geabstraheerd in zijn
meubelontwerpen.
Niet alles dient steeds te worden gezegd, niet alles
dient te worden publiek gemaakt. Studie betekent zoeken,
onderzoeken. Soms is een woord of een aforisme voldoende om iemand inzicht te geven; soms is dat beeld,
of een beeldvergelijk. En studenten een mentale (onderzoeks)ruimte aanbieden betekent ook hen vertrouwen
geven: vragen naar dingen die voorbij het reeds gekende
gaan. Words & Things.
Verwarring

Er is iets merkwaardigs aan die blauwe kamer. Niet
zozeer dat ze blauw is, maar dat ze vervreemdt van de
wereld. De uitwerking met hoeken onder 45°, planmatig
geconcipieerd als een uiting van een tijdsgeest, kan een
uitleg zijn maar de bevreemding van de kamer speelt zich
voornamelijk af bij een persoonlijke aanwezigheid in de
ruimte. Architectuur(ervaring) kan niet worden getoond,
misschien zelfs niet worden verklaard, enkel worden
beleefd. De blauwe kamer geeft een concentratie van deze
reflectie: twee spiegels zorgen voor een totale verwarring
van het zien, een gezichtsverbijstering van het perspectief,
een wegwerken van de architecturale wanden. Terwijl
er vanuit de traphal een soort van pochéruimte wordt
gecreëerd (men komt niet direct in de ruimte binnen, er is
een fractie nodig tot omschakeling) bestaat ze in de omgekeerde richting op die plaats in een geveinsde werkelijkheid en zet ze ons op een verkeerd spoor.
De materie verdwijnt er, de kamer wordt er immaterieel,
vervreemdend en verwarrend. En de blauwe kamer in zijn
eigen huis is evenzeer verwarrend als deze bij dr. Remans
waar in de ruimte ernaast nog een Perzisch tapijt aan het
plafond werd gespannen om zo beter de tekening te
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kunnen zijn, wat anders onmogelijk wordt door de
plaatsing van meubilair.
De Bruyne werkte in een periode waar een tekening
analoog was (het woord kwam zelfs nog nauwelijks ter
sprake) en de uitvoering van meubel en architectuur met
ambacht te maken had. Slechts één decennium na zijn
overlijden zou de wereld gedefinieerd worden via digitalisering en niet-materialiteit. Computerschermen hebben
het papier vervangen, glas wordt als massa ervaren.
De Verannemanreeks van 1981 was een zoveelste keerpunt in het oeuvre van De Bruyne: een poging tot het laten
verdwijnen van materie, het gebruik van doorschijnende
materialen, het laten ‘zweven’ van massa. Vandaag is in de
architectuurkritiek en -uitleg die andere woordenschat
schering en inslag
geworden: architectuur zou kunnen zweven en drijven.
Ik denk dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om aan
te vangen met een studie van architectuur (ontwerpen): er
is een overaanbod aan mogelijkheden en de deconstructie
heeft ons naar een totale verwarring gebracht. Het gevolg
ervan is een individualisering en stardom. Daarom
moeten we opnieuw gaan naar het ‘essentiële’, misschien
los van de vorm, en terug gaan ‘zien’ naar de dingen.
Het oeuvre van De Bruyne blijft in dit opzicht ook verwarrend: voor velen is het formalistisch, voor sommigen complex, voor anderen dan weer te ver gezocht. En waar het
atelier voor De Bruyne zelf een mogelijkheid was om de
dingen te experimenteren en uit te voeren, lijkt het daar
juist ook juist zijn beperking te zijn geweest.
De Milanese architect Giorgio Grassi formuleerde het
als volgt: ‘Een essentieel stadium in het leren is wanneer
de student de oude architectuur (die de traditie van zijn
vak is) uiteindelijk niet alleen ziet als een getuigenis van
een ver verleden, maar ook als een concrete bijdrage voor
zijn eigen werk, als materiaal voor zijn werk.’5 Dit is het
ware mentorschap: de overdracht van kennis, van
techniek, van zin voor het materiaal, van goesting.
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1987

De blauwe kamer blijft wezenloos achter zonder haar
bewoner. Il futuro è passato. (De toekomst is verleden
tijd) Slechts sporadisch zal ze nog bezocht en bewoond
worden. De witte ‘Eldo 1005’ zetel van Joe Colombo is
er uit verdwenen. Bach-muziek zal er nauwelijks nog
worden in beluisterd. De dia’s zijn gearchiveerd, evenals
de boeken. De Bruyne is overleden op een moment dat
kan worden beschouwd als een keerpunt in de architectuur: waar geschiedenis eindigt en waar er een nieuwe
hedendaagsheid is gestart. Er resten ons fragmenten van
gesprekken, lezingen, postkaarten, brieven, schetsen,
dia’s, tekeningen, meubelen, enkele interieurs en een
paar gebouwen. Het huis in Aalst is nu een beschermd
mo(nu)ment. De blauwe kamer lijkt er een kofferruimte
vol (in)gesloten geheimen te zijn geworden. Voor de
Egyptenaren was blauw de kleur van de dood en de eeuwigheid. Voor ons is het de kleur van de hemel.
Milaan, design, Egypte, Cantù, ambacht, geometrie:
alles behoort plots tot
de wereld van de overdracht. Het specifieke van de jaren
1960 met haar economische mogelijkheden en toch het
ambachtelijk kunnen en de jaren 1970 als een tijd van
ultieme ideologische standpunten, gemeenschappelijkheid en het generieke, zijn verworden tot een afgerond
geheel. Milaan is meer dan ooit zo nabij en voor velen toch
zo veraf. Aldo Rossi ontwierp er in 1972 het ‘Gallaratese’project als een einde aan de stad, maar deze is inmiddels
verder uitgebreid tot ver voorbij het project zelf. Andrea
Branzi is los van het formele nu aanwezig doorheen zijn
allestimenti en ambiente rurali. Egypte vertelt ons andere
verhalen dan de secreten van de Derde Dynastie. Cantù is
nog steeds een centrum voor de productie van het meubel.
Ambacht lijkt nu een luxueuze vintagebezigheid. Geometrie behoort tot de wereld van computer layers en digitaal
ontwerpen.
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Van daaruit is het meer dan nuttig om architectuurstudenten steeds opnieuw te wijzen op geschiedenis als
referentie, in plaats van het hedendaagse.
Toen Mies van der Rohe in 1959 van de RIBA een Gold
Medal in ontvangst mocht nemen, had hij een speech
voorbereid met als tweede punt: ‘Learned most from old
buildings.’6 Of zoals datgene wat Bach van Vivaldi leerde,
nl. de kunst om (in muziek) met evidentie te spreken, zo
spreekt het oeuvre van De Bruyne over ‘het alles’ aan de
hand van een logica in referentie tot een gehele cultuur.
Voetnoten
1
Tons Brunés, The Secrets of Ancient Geometry and its Use, Kobenhavn, 1967, p. 133
2
28/78 Architettura, Cinquanta anni di architettura italiana dal 1928 al 1978, Editoriale Domus,
Milano, 1979
3
Christian Norberg-Schulz, Kilian Ignaz Dienzen-hofer e il Barocco Boemo, Officina Edizione, Roma,
1968
4
Gio Ponti, L’architettura è un cristallo, Ed*It, 1945
5
Giorgio Grassi, ‘Een mening over het onderwijs en over de voorwaarden van ons werk’, Oase 28,
‘Snelheid en zwaarte’, Sun Uitgeverij, Nijmegen, 1990, p. 55
6
‘Ludwig Mies van der Rohe, Cos’è architettura’, Casabella 800, Electa Editrice, Milano, 2011, p.
106
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ANALOGIE EN DIALECTIEK

GEBOUW TUSSEN CULTUUR EN INDUSTRIE

TXT_CK_NL_2011
LEZING #3, OPEN OPROEP 2106, VLAAMS BOUWMEESTER
CREMATORIUM ZEMST
NIET GEPUBLICEERD

In het schilderij ‘Blanc-seing’ (1966) toont René Magritte
dat de illusie van schilderkunst met de tijd een stand-in
werd voor de realiteit. Deze logica intrigeerde Magritte
voldoende om voortdurend de vraag te stellen naar de
relatie tussen beeld en realiteit. Wat Magritte schildert is
in feite wat ook voor landschap en architectuur als de
thematiek van het assimileren of adapteren van de genius
loci kan worden beschouwd.
RANDVOORWAARDEN

Eén van de vele sterke beelden vanuit de geschiedenis van
de romantiek is zeker het feit dat ‘natuur’ omgevormd werd
tot een cultureel fenomeen. Engelse tuinen – landschap –
werden soms zelfs als architectonische fenomenen en
kasteeltuinen waren de plek bij uitstek om nieuwe typologieën en metaforen uit te testen. Bomen met hun
(blader)dak werden getransformeerd tot referentiële
structuren.
FUNCTIONEREN EN GEBRUIK

Zelfs de overlap van infrastructurele elementen zoals
paden en wegen doorheen een setting van bomen maakt
dat een bos an sich blijft overheersen. Een rechte weg
of slingerende paden, elke inbreng met een eigen vorm
verstoort nauwelijks de densiteit en kracht van een bos
of woud. Maar het horizontale van een weg of pad (bege)
leidt mensen naar een plek met natuurlijk licht , ontegensprekelijk perspectief doorheen de bomen.
LANDSCHAPPELIJKHEID

Cultuurlandschap is het gevolg van het beheren en aanpassen door bewoners. Het is gevormd om reden van
gebruik en omwille van de grachten, leidingen en wegenis
is het zelf een deel van de infrastructuur geworden. De
krachtige elementen van het omgevende landschap zijn
het woud, het weiland, het water en het natuurlijke van de
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horizon. Deze elementen vormen nu de steunpunten voor
de betekenis van de plek.
BENADERING

Bij de bosbegraafplaats (Skogskyrkogarden, 1917-1940)
van Erik Gunnar Asplund en Sigurd Lewerentz te
Stockholm bezit de lichte helling naar het gebouw toe een
bijna rituele sacraliteit. Het contrast tussen de tweeledige
landschappelijke structuur –bos en weide- geeft de nodige
dialectiek in het tijdsmoment. Zowel de kalme beslotenheid als de winderige openheid vormen samen een
positionele eenheid.
POSITIE

Europese architectuur is analoog. Zowel landschap als
gebouw bezitten de nodige analogie en dialectiek: ze
dialogeren met elkaar maar staan ook analoog aan elkaar.
Alles staat in het teken van de transformatie van denken
naar maken. Niets ontstaat vanuit het digitaal abstracte.
Alles is bedacht vanuit soms niet te verklaren van subtiliteiten. ‘Een gebouw is pas interessant wanneer het meer is
dan zichzelf’, verklaarde Mies van der Rohe.
GELAAGDHEID

Kazimir Malevitsj schilderde de drie meest gekende
schilderijen – Zwart vierkant, Zwart kruis en Zwarte cirkel,
allen uit de periode rond 1913-1915 – ergens halverwege
zijn carrière. Als ‘suprematisme’ staan ze voor de essentie
dat elk werk een idee geeft van bevroren beeld van een eeuwige beweging door een ideaalruimte zonder enige verdere
dimensie naar links, rechts, omhoog of omlaag.
PIANO TERRA

Elke onderste laag, al dan niet iets verdiept, heeft het
voordeel dat ze gebruiken kan opnemen om de ruimten
die er boven gelegen zijn te vrijwaren tegen overbodige
functionaliteit. Filter en overgang, eerste moment van
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transitie van het leven naar het tijdelijke, inhoudelijk gelijk
aan de overgang in het bos, maar vormelijk anders qua
interpretatie, complementair zonder verstoring en louter
een genoegdoening in comfort.
PIANO NOBILE

Nobel staat voor de werkelijke betekenis van het woord:
niet in de zin van ‘noblesse’ maar wel met de eigenschap
van goed, veilig, vertrouwd. De ruimten ‘dienen’ hun
gebruik, ze willen duidelijk zijn zonder opzichtigheid.
Geborgenheid enerzijds en voldoende ademruimte door
de nodige zijwaartse ingewerkte vluchtzichten. Het nobele
staat ook voor de schaal, maat en proportie ten opzichte
van het gebaar.
PIANO COPERTA

Als Franz West verklaart dat ‘wanneer men een huis
bouwt, dan begint men met het dak’, dan heeft dat een
metafo-rische betekenis: het gaat om beschutting, om
collectiviteit, het gevoel van gemeenschap dat in de eerste
plaats wordt gesteld, alvorens het zich afzonderen.
En niets anders dan een opening in dat dak zorgt voor de
bewustwording van het element ‘tijd’, de aanwezigheid van
het hemels licht en landschap in het binnen.
OPBOUWEN

De drie lagen tonen elk een ander vormbeeld, als drie
gestapelde lagen. Maar in essentie staan ze doorheen hun
(vervormde) geometrie gerelateerd tot elkaar. Het driedimensionaal kruis zou niet zomaar op de grond kunnen
worden geplaatst, het heeft een sokkel nodig, een figuur
dat het zijn plaats geeft. Het circulaire dak staat los van
vierkant en kruis maar is er ontegensprekelijk mee
verbonden.
STRUCTURELE LOGICA

Logica en vervreemding, dit zijn twee hedendaagse tegen-

443

polen alsof ze niets zijn zonder elkaar. De kolommen in de
onderste laag tonen zowel de structuur van het dak als deze
die nodig is voor het gelijkvloers. Ze spelen een dubbel spel
want hun rol is in feite omgekeerd. Bijgevolg zit hun logica
vervat in de vervreemding die ze invoeren. In de onderste
laag expliciteert de structuur, waar ze zich in het gelijkvloers verborgen opstelt.
GESTALT

Gevels vertellen het tektonisch gehalte van een gebouw.
Tektoniek kan zich relateren tot de bouwstructuur maar
kan ook een eigen verhaal opnemen, een eigen discours
vertellen. Ook landschappelijke architectuur kan in sé
andere beelden inhouden dan de verkondiging van het
gebruik. Enkel, elke vorm van opdringerigheid en toepassing van ‘schmuck’ is uit den boze. Gestalt is het
samengaan van vorm en begrijpbaarheid, van het samengaan van het totale met het detail.
INSTANDHOUDING

Instandhouding van architectuur – maintenir – als thema
en instandhouding van het gebouw – maintenance – in zijn
gebruik worden als even belangrijk gesteld. Instandhouding gaat gepaard met een visie over waardigheid,
schaalinpassing en uitwerking van theorie tot detail.
Een gebouw is meer dan elk deel afzonderlijk en exacte
detaillering zorgt voor exacte overdracht in tijd, zowel
economisch als inhoudelijk, cultureel en beeldmatig.
Architectuur die steeds overeind blijft: maintenant.

rust. Elke ‘holte’ in de vorm en ruimte is er als tegenhanger
voor de volte van het moment.
NOODWENDIGE TOEVOEGING

Kunst is geen decoratie maar wordt aanzien als een autonome bevraging van de wereld. Kunst kan esthetisch zijn
of de ruimte bevragen maar krijgt geen a priori ingesteldheid van het effect. Autonomie kan betekenen dat de kunst
zich integreert in het gebouw en landschap, maar ze zal
steeds een eigen discours hebben dat anders is. Beide
kunnen een idem woordenschat hebben maar spreken een
andere taal.
MODEL EN VARIANT

Elk gebouw past zich in een theoretisch model in en in de
pragmatiek van de oplossing ter plaatse. In die zin is elk
gebouw zowel traktaat als een proces van methodische
aanpak en planning. Het eerste dient steeds als klankbord
en spiegel voor het tweede. Afwegen van condities vormt
het belangrijkste kader voor de bepaling van de essentie.  
Un point incontournable.

INTERIEUR

Het binnen kan nooit een residu of gevolg zijn van het
buiten. Er is geen rangorde tussen beide. Soms gaan ze
gepaard in één concept, soms staan ze afzonderlijk,
afhankelijk van gebruik en bevraging.  Interieur staat hier
voor zowel her-inneren als ver-inneren. Elke bewerking van
het binnen is er om reden van ruimte, vorm, beweging en
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HOW TO MAKE EUROPE?

CLASSICAL / MODERNITY

TXT_CK_NL_2011-2012
EXAMENVRAGEN ARCHITECTUURACTUALIA / CAPITA SELECTA
ARTESIS UNIVERSITY COLLEGE, ANTWERPEN, 2011-2012
NIET GEPUBLICEERD

Waar voor sommigen de moderne tijden zijn begonnen
met de ‘Verlichting’, anderen de 19de eeuw als het tijdperk
van ontdekkingen aanzien en voor nog anderen de 20ste
eeuw de periode van ‘het moderne’ was (met het modernisme als een van de meest ultieme expressies), terwijl we
vandaag nog steeds die zin en waardering voor het klassieke
behouden: wat is uw mening en houding over die dualiteit
(of paradox) in de hedendaagse architectuurconcepten en
uitdrukkingen?
TRADITIONAL / NEW

Het bouwen van architectuur lijkt voor ons nog steeds
voornamelijk verbonden met verworven ambachtelijke
methodes en technieken. In die zin is de Europese architectuur eerder een analogie op basis van geschiedenis en het
hervinden van vormen en ruimtelijkheden. Hiertegen-over
staat de ‘nieuwe wereld’ en het digitale zoals dit vanuit de
U.S.A verder wordt ontwikkeld. Tot nu toe zien we echter
louter formele benaderingen van deze digitalisering in
tekening en maquettevorm omdat het ‘bouwen’ zelf – het
ambacht – trager evolueert dan de ontwikkelingen van
architectuur. Wat betekent voor u analogie in Europa?
TO DESIGN / TO MAKE

Als student bent u voornamelijk begaan met het ontwerpen
terwijl de beelden van ‘gemaakte’ architectuur u in grote
mate beïnvloeden. Kunt u omschrijven hoe voor u het
maken zich reflecteert in het ontwerpen en of u dit al dan
niet belangrijk vindt.
CONTEXT / ABSTRACT

Veelal wordt het begrip ‘context’ uitgelegd in de zin van
de fysieke omgeving van het project. Deze gaat van het ‘as
found’ tot een ‘contrasterende dialoog’. En toch zien we een
grote graad van abstractie in recente architecturen. Zonder
de ontwikkeling van staal en beton, zouden we nooit
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ingenieurskunde en/of plasticiteit in architectuur hebben
aangehaald. Zouden we in die optiek kunnen spreken van
‘situaties’ waarbinnen het project wordt bepaald waarbij
naast de fysieke ook andere invloeden aanwezig kunnen
zijn en welke zouden dan kunnen belangrijk worden?
THE USUAL / THE EXCEPTION

Om even aan een uitspraak van Aldo Rossi te refereren: ongeveer 95% van de totale bebouwing in de westerse wereld
bestaat uit het gewone, het niet opvallende, het afwezige
terwijl slechts 5% van de gebouwen behoort tot de monumenten. En toch behoren beiden tot het collectieve geheugen. Tot welk territorium behoren voor u de hedendaagse
architecturen van het ‘goede wonen’ of wat is uw mening
omtrent woningbouw als een maatschappelijk moment?
THEORY / PRAXIS

De lezingenreeks was opgebouwd met enerzijds een theoretisch gedeelte en anderzijds een architect die over zijn werk
enige uitleg gaf.  Wat betekent voor u ‘theorie in het gebouwde’ en het ‘praktische voorbeeld in het theoretische’?
LOCAL / GLOBAL

Het hoofdthema van de reeks ging over de aanwezigheid
van het locale in het globale: het belang van de ‘plaats waar’
en de ‘materie waarmee’. Terwijl de plaats als plaats nauwelijks wijzigt (bodem, uitzicht, licht...) maar wel tot een
onwrikbare ‘plek’ verwordt, is de materie in het ontwerpen
alsmaar breder en complexer. Het metier van de architectuur (het vak) is vandaag meer dan dat van de metser die
Latijn spreekt. Hoe staat u tegenover het bouwen in Europa
vandaag waarbij de plek nog steeds locaal is maar de vragen
globaal worden (zelfs verder reiken dan Europa). Wat is dan
genius loci?
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CS_

De laatste architectuurideologieën zoals het metabolisme of het structuralisme kunnen worden getraceerd
tot in de vroege jaren 1970. De toenmalige publicaties van
O.M. Ungers, Rossi, Gregotti en Venturi hadden het over
een algemeen beeld en theorie over architectuur die voorbij
een persoonlijke expressie ging. In de jaren 1970 lijkt daar
grotendeels een einde aan te komen en treedt het individuele op de voorgrond. Er worden nog enkele pogingen naar
een gemeenschappelijk idee ondernomen via het postmodernisme, neoclassicisme en het deconstructivisme.
Maar al gauw is duidelijk dat elk van deze noemers een
collectie separate denkbeelden bevat.
In een artikel ‘Postmodernism and Structuralism: A
retrospective Glance’ in het Amerikaanse tijdschrift Assemblage #5 in 1988 omschrijft Alan Colquhoun de reactie op
het modernisme als volgt: ‘Moderne architectuur, zoals gesuggereerd door haar belangrijkste theoretici en historici,
hing af van een geschiedkundige theorie die was ontstaan
in de vroege 19de eeuw die, deels, de culturele ontwikkeling
interpreteerde doorheen de metafoor van een georganiseerde ontwikkeling. Hierin was het nauw verbonden met
de esthetische theorie van het romanticisme en het gebruik
van de organische analogie om de structuur van de artistieke vorm uit te leggen.’
Het is bijgevolg duidelijk dat in die vroege jaren 1970 er
een ander bewustzijn ontstond waarbij individuele uitingen de boventoon zetten en waarvan we nu duidelijke voorbeelden vinden, zowel op lobaal als op regionaal of lokaal
vlak. De reeks Architectuurbiennales in Venetië is in dit
opzicht interessant om te traceren hoe deze evolutie zich
heeft verder verklaard: gaande van een ‘Strada Novissima’
in 1980 waarbij in elk travee van het Arsenale een bekend
architect er zijn eigen visie vertoonde tot het concept van
Kazuo Sejima in 2010 en de sequentie van opeenvolgende
objecten op schaal 1:1 met architectuur als subject.
Op het einde van het vermeld artikel duidt Colquhoun
nog aan: ‘Enerzijds moeten we aanvaarden dat er geen
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directe relatie is tussen functie en vorm. Hun relatie is altijd
bemiddeld door gebruik en geschiedenis. De architecturale
verbeelding moet vrij zijn om te kiezen uit de algehele reden van architectonische vormen zonder beperkt te worden
door a priori theorieën over dictaten van de tijdsgeest.
Anderzijds mogen we niet denken dat deze keuze ongelimiteerd is. Architectuur leidt haar inhoud af uit de situaties
van haar schepping. En dit impliceert dat wat extern is aan
de architectuur – wat in het algemeen wordt genoemd als
een geheel aan functies – van vitaal belang is. Dit is wat
Pierre Bordieu noemde als de ‘motor’. Structuur en functie
zijn valse tegengestelden; ze moeten in overeenstemming
worden gebracht.’
Deze (Archistenforum-)reeks speelt in op de ideeën van
het begin van de 21ste eeuw waarbij architectuur zich verder
heeft ontwikkeld en vandaag bestaat uit een geheel van
individuele zoektochten die verder reiken dan één richting
maar een getuigenis is van een kritisch pluralisme.
1_ Wat betekent ‘het goede bouwen’, m.a.w.: lijkt het
opportuun dat gebouwen een theoretische onderlegger
hebben (een tweede lezing) of kan een gebouw goed zijn
vanuit louter functionele oplossingen, materiaalkundige
toepassingen en/of andere?
2_ Wat is het meest belangrijke in het ‘architectonisch
project’: het (be)denken van een concept/project of het
maken. Of behoort het concipiëren ook tot de wereld van
het maken?
3_ De architectuurgeschiedenis toont ons talloze
voorbeelden van ingenieuze bouwstructuren die voorheen
steeds tot de wereld van het architectonische werden
geklasseerd. Vandaag is er een selecte groep ingenieurs die
ingenieus met bouwkundige oplossingen begaan zijn. Wat
betekent het verhaal van de architect en van de ingenieur in
dit hedendaags fenomeen?
4_ Architectuur is naast het eigen object ook subject in
elk project. Vanaf welk moment of niveau komt architectuur ter sprake in een project? Bestaat er een differentiatie
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tussen gebouw, bouwkunde, bouwkunst, architectuur?
5_ Architectonische vraagstellingen vandaag situeren
zich zowel in de kleine schaal als in ultieme grootstedelijke
opdrachten, van het kleine hof tot het uitgespreid landschap. Tussenin is er een groot randstedelijk territorium dat
de nodige aandacht opeist. Heeft het ‘landschap’ als idee
enige waarde ter studie? Waar situeren zich de meest belangrijke aandachtspunten vandaag in Vlaanderen?
6_ Is architectuur een vak dat kan aangeleerd worden?
7_ Bestaat er een ‘Vlaamsheid’ in de architectuur/gebouwen die hier in Vlaanderen wordt/worden gerealiseerd?
8_ Sinds de installatie van de Vlaams Bouwmeester
in 1999 en vooral sinds de opstart van de reeks Open
Oproepen, heeft ongeveer een honderdtal internationale
bureaus hier een opdracht verworven. Daartegenover is er
nauwelijks iemand van de Vlaamse bureaus die, los van het
private of eigen relaties, via een openbaar bestuur enige
opdracht in het buitenland aangeboden krijgt. Hoe staat u
tegenover de aanwezigheid van deze situatie?
9_ Een project heeft nu meer dan ooit te maken met
een hoeveelheid aan randvoorwaarden van allerlei aard:
geografisch, bodemkundig, maatschappelijk, technisch,
toegankelijkheid, ethisch, esthetisch, financieel, sociaal,
functioneel... Daartegenover staat architectuur als een autonoom gegeven met haar eigen realiteit, wetmatigheden,
onderbouwingen en Gestaltegehalte. Waar zit de belangrijkste ‘zone’ en op dient architectuur te worden beoordeeld?
10_ Nog nooit in de architectuurgeschiedenis was er
een danige hoeveelheid van gelijktijdige ‘architectuurtalen’
voorhanden: van technisch naar technologisch tot context/materiaalgebonden, van klassiek tot universeel, enz.
Bepaalde uitdrukkingen kunnen worden aangebracht als
bekleding, andere hebben meer een relatie tot een ‘houding’ en manier van (be)denken. Anderzijds is er de grote
tweestrijd tussen het gekende en het daardoor aanvaarde
tegenover het nog niet geziene en het ‘effect’-matige. Is het
gekende belangrijk of het effectmatige?
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HABITUS EN WEERBARSTIGHEID
TXT_CK_NL_2012
JAARBOEK ARCHITECTUUR VLAANDEREN 10/11,
VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT, ANTWERPEN, 2012, PP. 217-229
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Het was 1993 toen Marie-José Van Hee in deSingel een
tentoonstelling had over haar werk. Geen specifieke titel
voor de tentoonstelling, geen eigen voorwoord bij de
opening, wel een klein concert met een muziekstuk van
Luigi Nono. In het foyer geen tekeningen aan de wand
maar drie lezenaars met telkens een boek waarin het
werk was afgedrukt en drie maquettes. Het werkelijke van
haar werk, het gebouwde, is stilzwijgend te vinden in de
realiteit van de wereld, niet verbaal gereduceerd.
Schrijven over het oeuvre van Van Hee is met name
nadenken over die werkelijkheid waarin en hoe een
gebouw tot stand komt en waarom het er staat zoals het
er zich voordoet. Het grootste deel van haar werk situeert
zich in de context van het ‘(be)wonen’ en zelfs bij projecten voor de publieke ruimte gaat het over zich ‘nesten’, zich
‘goed voelen’, afbakenen en bepalen. Maar het is pogen
bewust te worden van een ‘honger’ voor het ultieme, voor
het detail, voor materie en voor de zorg om het metier, de
zorg voor het ‘maken’ en om door dat maken meer gedaan
te krijgen dan louter dat gemaakte.
Het voor deze editie van het jaarboek ingestuurd werk
is een selectie van drie recente realisaties waarbij het
‘behuizen’ als één van de belangrijkste bouwprogramma’s
in/uit Vlaanderen is te zien. Het meeste van het werk van
Van Hee situeert zich inderdaad in de context van het
ééngezinsgebouw, ondanks het feit dat er meermaals
pogingen waren, soms zelfs totaal technisch uitgewerkt,
voor collectieve woningbouw zoals te Kortrijk, Gent en
Antwerpen en die telkens botsten op administratief
afhaken. Het Modemuseum te Antwerpen, de aanleg van
de Leieboorden te Deinze en de Koornmarkt en Stadshal
te Gent (i.s.m. Robbrecht en Daem) lijken een uitzondering in de zoektocht naar schaalgevoeligheid en het nodige
klankbord in schaalcontrast met de woningen. Dit verhaal
is dus niet louter een laudatio voor de kleine schaal in het
oeuvre, tussen de lijnen is het ook een lamentatio. Maar in
eerste instantie gaat het om een persoonlijke waardering
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voor het overstijgen van het vak en voor een hartelijkheid
in leven en werk.
Een huis bouwen is het scheppen van een beschutting
tegen en ook in de natuur en het (stedelijk) landschap. De
drie projecten waarvan sprake in deze tekst zijn divers van
aard en setting: een halfzelfstandig gebouw voor kantoren
met wooneenheid te Gent, een woning met praktijk te
Opwijk en een vrijstaande woning te Zuidzande. Wat
betekenen deze woningen nu in het eigen oeuvre van
Van Hee, voor het lokale in Vlaanderen en wat is er de
betekenis ervan voor het metier?
Eén ding is zeker: een bouwproces gaat langzaam en het
ontwerpen van gebouwen heeft te maken met een complexiteit van situaties die voorbij een simpele vraag en/of
vorm gaan. Er is het omgaan met de stedelijke voorschriften, met het wijzigend programma, zelfs tijdens het bouwproces, met de genoegdoening naar gebruik (zowel intern
voor de woning als extern inzake de plaatsing van de
woning in de eigen omgeving) en met de eigen houding
van bijna 40 jaar zoeken.
Elk van de drie gebouwen is het resultaat van een vrij lange
tijdsduur tussen de eerste schets en de ingebruikname.
Dit reflecteert over het proces van de steeds meer complex
wordende wederzijdse eisen en een soms niet congrueerbare overlap tussen het private en publieke. Maar het is
juist in deze ‘overlap’ dat de betekenis van het oeuvre van
Van Hee bevangen zit. Naar buiten zien de drie projecten
er als evident uit, alsof ze moeiteloos tot stand zijn gekomen, alsof ze er ook altijd zijn geweest. Over haar eigen
woning te Gent vermeldt ze ‘van mijn huis hier denken ze
dat het een verbouwing is...’ wat aantoont dat een huis van
haar hand en geest zich op de plek onlosmakelijk heeft
genest. Verworden genius loci. Tevens staan die woningen
er stil bij, zonder schreeuwen, onopvallend, want het gaat
om een privaat gebouw, geen monument. Een woning
dient niet op te vallen wat niet wil zeggen dat het op zij
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plaats geen plek kan maken. En het is die ‘gemaakte plek’
die zich manifesteert via een reeks eigenschappen zoals
de tastbare precisie in ruimtelijke werking, in de keuze
en verwerking en de natuurlijkheid van materialen, de
ambachtelijke realisatie en de ermee gepaard gaande zorg
voor ‘juistheid’. Geen toevoegsels in kleur, geen overbodigheid in materiaal, enkel een manifest van een ultieme
meesterschap en beheersing. Elke redenering over ‘hoe’
en ‘waarom’ en ‘waarmee’ inzake uitbeelding van de door
haar ontworpen gebouwen wordt teniet gedaan bij een
doortastende reflectie over de ruimtelijke sequentievorming in het patroon van een verpersoonlijkt huis. Het
resultaat ervan is dat elk ontwerp een specifieke signatuur
draagt, gerelateerd aan haar denkwereld, maar elke vorm
van plaatselijkheid overstijgend.
De woning Van Aelten te Opwijk is belangrijk omdat het
door een inventieve herdenking van de footprint verder
gaat dan het plan: een ‘verplaatsing’ van rooilijn geeft er
een perspectief naar de kerk als één van de meest collectieve gebouwen in een gemeente. Door de nieuwbouw
naast het pand, een kleine rurale woning, was er een
vervelende hoek ontstaat tot ergernis van iedereen. Van
Hee maakte via een ‘ruil’ waarbij die hoek kon worden
opgelost een oplossing waarbij de woning haar plaats in
de straat vindt door deze teruggetrokken voorgevellijn,
maar hierdoor ook een bijkomende ruimtelijkheid schept
in het binnen. Planmatig staat het geheel geconcentreerd
uit een hoofdvolume en – simpelweg gezegd – een achterbouw, een bijna archetypische setting voor elke rijwoning
of halfopen bebouwing in een Vlaamse context. Maar om
tegenin te gaan tegen het door de Provinciale Diensten
voorgeschreven van ‘wonen aan de straat’ en ‘keuken in
het achterbouw ‘ worden hier in deze woning deze stelregels  omgedraaid. Het wederkerend vormelijk probleem
van de overgang van een huistype met zadeldak aan de
voorzijde en een achtergelegen lager gedeelte is voor
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Van Hee het ultieme probleem om alles ruimtelijk op een
andere manier om te gooien. Juist in die spanning tussen beide volumes, in die oksel, wordt een ‘lichtruimte’
voorzien. Hier wordt richting bepaald en ‘verdraaid’, van
hier uit worden bouwstructuur en ruimte als één werkend
geheel gezien. In een eerste oogopslag ziet het plan er uiterst complex uit maar bepaalde vormprincipes worden in
de hand gehouden: elke ruimte heeft slechts één schuine
wand. In de hand houden, daar gaat het in het werk van
Van Hee over: maintenir, tenir en mains, het in de hand
vasthouden. Er kan geen betere uitleg zijn voor het metier
en het maken van een gebouw dan vasthoudendheid.
In de woning te Opwijk komen nog andere zaken ter
sprake, sommige zichtbaar, andere eerder voelbaar. Het
eerste voorbeeld is de inbreng van de patio, een wederkerend ‘kenmerk’ in haar projecten. Een buitenkamer met
ingesloten binnentuin geeft er zowel zicht en licht als de
relatie met de natuur, verinnerlijkte buitenruimte, hortus
conclusus. Deze ingesloten tuin staat niet alleen maar
maakt deel uit van een reeks ruimtes die zich parallel
aan de woning bevindt en een secundair buitenparcours
mogelijk maakt, telkens gescandeerd door programmatorische overgangen. Op deze wijze staat elk van deze
buitenruimtes ‘op zich’, en verworden de intervalruimtes
– voornamelijk bergingen – tot een ‘poché’. Het andere
staat vertaald in de uitwerking van het interieur waarbij
de wanden zijn vormgegeven met en door kasten. Een gebruiksmatige oplossing, ware het niet dat de plaatsing van
die kasten te maken heeft met wat er zich aan de andere
zijde van de muur afspeelt. Een naburige autostaanplaats
is voor Van Hee onmogelijk om een muur naar het intieme
wonen als bescherming te laten fungeren. In analogie met
de geschiedenis van gebouwen hebben muren bij haar
een dikte, ze beschermen tegen elke mogelijke vorm van
indringing. Kastwanden zijn aldus de oplossing om het interieur te vrijwaren van elke mogelijke vorm van ongewild
en niet in de hand te houden ongenoegen.
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Bijgevolg structureren deze uitgedikte muren het interieur, ze zijn er de infrastructuur van omdat, in tweede
orde, er geen losstaand meubilair meer dient te worden
aangeschaft, verklarend dat meubilair in oorsprong eerder
van tijdelijke aard is terwijl een gebouw een langdurig
bestaan is toebedeeld.
‘Een gebouw moet af zijn van in zijn bouw’ vermeldt
Van Hee als ze over haar werk spreekt. Dit is voor haar
een drijfveer om elk van haar projecten zo te ontwerpen
dat latere bouwkundige toevoegingen bijna als onnodig
dienen te worden beschouwd, lees: het essentiële zit in
de ruwbouw. Ergerlijk gaat ze om met de noodzakelijke
aanwezigheid van vochtwerende folies, isolatiediktes en
andere zaken die architecten worden voorgeschreven.
‘Deze brol helpt ons niets om een gebouw beter te maken’
voegt ze er aan toe. Het gebouw voor het communicatiebedrijf Bailleul te Gent was in oorsprong ook vanuit
deze gedachtegang gestart, daaraan toegevoegd dat een
ontwerp, zij het kantoor of woning – werken en wonen
als de meeste essentiële functies – in de loop der tijd
een gebruiksmatige verandering zo kunnen ondergaan.
Bouwen is een proces van lange adem, van aanvaarden en
verwerpen, van vechten in het overtuigd zijn van de goede
bedoeling.
Het gebouw staat aan één zijde los van de buur om reden
van een smalle dienstweg, en sluit qua vorm en dak aan bij
de woning rechts, wat het een zekere onaanpasbaarheid
geeft. Als basis is het gebouw volledige bedacht en uitgevoerd in twee materialen: een volledige voorbouw in
beton, en een aanpalende achterbouw in staal. En ook
hier weer die tweeledigheid van vormelijk onderscheid
tussen voor- en achterbouw, vooraan met zadeldak,
achteraan horizontaal met een overduidelijke bouwkundige structuur die zich baseert op een planmatige verdeling van mogelijke onderverdeling in separate ruimtes.
Hoewel in een huidige reflectie het interieur los staat van
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elke vorm van het exterieur en alles met de tijd vervangbaar is volgens een eigen logica, is het voor Van Hee
evident dat er afstemmingen zijn die zich met andere
zaken inlaten dan een dergelijke gemakkelijke houding.
Elke vraag geeft aanleiding tot een specifieke oplossing.
De metaalstructuur is in eerste instantie een analogie naar
een bestaande hangarconstructie, maar omschrijft ook
dat de kantoorruimte met onderliggende betonnen kelder
evengoed later kan worden omgebouwd tot zwembad,
bijvoorbeeld. Om dergelijke redenen is het geheel bedacht
als een pergola.
Bouwen wordt gezien als een antwoord naar langdurig
en aanpasbaar gebruik. En het horizontale van het platte
dak wordt voorzien als groen dak omdat er door deze
inplanting nauwelijks nog enig groen overblijft, terwijl de
wanden van het kantoorgebouw volledig beglaasd zijn en
de nauwe ruimte tussen glas en perceelsgrens in feite een
uitgedikte groene gevel vormt.
Van Hee is begaan met het ‘sérieux’ van het metier. Over
alles wordt nagedacht, nergens enige vorm van toevalligheid (ten ware in het zoeken zelf waarbij de toevalligheid
een insteek vormt en er bijgevolg juist een andere oplossing wordt gecreëerd). In haar werk krijgt het begrip ‘context’ een specifieke plaats: zowel het lokale van de plek
waar dient te worden gebouwd zoals het ter plaatse vinden
van ‘evenementen’, de ambachtsman die het werk met fierheid uitvoert, de ingenieur die het breekpunt tussen fragiliteit en standvastigheid bepaalt, de bouwheer die met
zijn geloof en vertrouwen de architect de zo noodzakelijke
ruimte geeft, als de medewerker die met zijn ‘honger’ mee
elk proces begeleidt, allen vormen ze het kader waarbinnen het werk ontstaat en gemaakt wordt. Maken is het
belangrijkste dat er in en met het werk gebeurt: elk project
wordt gemaakt en werd gemaakt.
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Waar zowel de woning te Opwijk als het kantoor met
wooneenheid te Gent zich situeren binnen een gebouwde
(Vlaamse) omgeving, plaatst de woning in het Nederlandse Zuidzande zich in een rurale omgeving, naast
een bestaande schuur, binnen de omheining van een
‘landgoed’. Hier geen noodzaak voor de inbreng van een
patio en in principe geen gedrongen regelgeving, maar de
‘vrijheid’ in een solitair volume van maximaal
850 m3. Maar net zoals bij de vorige twee projecten gaat
ook hier het proces van ontwerpen en bouwen een grote
rol spelen in tijd, in het kneden, uitdiepen en verdichten
van een gegeven programma.
Het gebouw oogt plastisch en is in zekere zin ook zo
ontwikkeld vanuit een vraag van de bouwheer en mits een
reeks aanpassingen van organisatorische aard. Het nieuwbouwproject is een soort contraproject tegenover het
bestaande, geplaatst in een hoek van het terrein – het nest
zich dus in de oksel van de plek – en zo gedraaid dat een
overzicht over de gehele tuin vanuit het binnen zichtbaar
is.
Ook hier is er een hoogst existentiële ruimte vinden in die
overgangszone tussen/in het hoge en lage volume: een
bijna niet-gedefinieerde zone die een bouwheer nauwelijks bepaalt maar voor Van Hee juist dat sequentieel
knooppunt vormt in het parcours en diagram van de
woning: een ruimte die onbevangen is, naar believen
invulbaar, bijgevolg gebruiksmatig perfect.
Is de ‘donjon’ nu al dan niet een verwijzing naar het historische ‘Stenen huis’ op terreinen nabij de Nederlandse
kust? Eén ding staat vast: de tweeledigheid van het volume
in Zuidzande gaat verder dan dit archetype: het horizontale en het verticale deel van het gebouw zitten vastgewrongen  in en aan elkaar, in één vormgegeven plasticiteit met de schuine geplaatste schouw als bindend element.
Zoals in de andere projecten de benadering en het betreden van de woning een eigen gewaarwording heeft en
geeft, is hier dit bewustzijn van een hoger gehalte: niet
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alleen om reden van de tijd die genomen dient te worden
tot aan de woning, maar vooral om de ingesloten ruimte
die het ‘ontvangen’ betekent – entrata – maar die ook
tevens voorziet in een inbreng van elke vorm van particuliere dagelijksheid –particularita –. Een woning is er voor
de opdrachtgever en is niet bedoeld voor enig toeristisch
bezoek, bijgevolg voor privaat gebruik en persoonlijke
genoegdoening.
Deze woning zit vol met een reeks niet-overdraagbare en
daardoor inherente onwrikbare details die niet bedacht
zijn omwille van esthetiek of ‘aantonen van kunde’ maar
vanuit een geest van hoe zo correct mogelijk te bouwen.
De donjon van waarop een uitzicht over het landschap, is
niet zomaar uitgevoerd in beton maar een nadenken over
hoe, bij het binnen-buiten omkeren van materiaal zowel
présence naar buiten als aanvoelen binnen een onderlegger betekenen.
Hier gaat Van Hee verder dan louter de toepassing van
het klassieke ambacht: via een zelfbevraging komt er een
andere inventiviteit aan het licht. Het gebruik van leem als
natuurlijke materie dat sinds eeuwen gerelateerd is aan
het rurale is daar een logisch antwoord op.

Gebouwen worden bedacht en gemaakt om ‘behuisd’ te
worden. In een huis behoort het interieur in die zin ook
tot de onlosmakelijkheid van het gebouw, maar bezit het
een eigen uitdrukking. Van Hee bekleedt woonruimtes, ze
maakt een persoonlijk ‘habijt’, un habit personel, une habitation personalisée. Het zo juist mogelijk omzetten van dit
habijt naar de werkelijkheid gebeurt via een metier dat ze
in de hand weet te houden, ondanks alle tegenwerkingen
en tegenkantingen en het ermee gepaard gaand mentaal
gevecht. Het ontstaan en overeind blijven van elk project
heeft ontegensprekelijk te maken met een werkelijkheid
van aanpassing en aanvaarding, in een vorm van weerstand of weerbarstigheid. En dit heeft tijd nodig. ‘Bouwen
is traag’ zei Alvaro Siza.
Eén woord spreekt Marie-José Van Hee niet uit bij de verklaring over haar werk of in enig referentieel vertoog, net
zomin als dit is gebeurd in deze tekst, enkel hier op het
einde van de tekst om haar werk te duiden: architectuur.

De drie projecten tonen aan dat haar werk(en) in eerste
instantie geen conceptuele abstracte autonomie beoogt,
maar eerder een drapage is zonder dat het echter enige
vrijblijvendheid ontwikkelt. Het leven, het bewonen, aanvoelen, eten... dit zijn begrippen waar Van Hee het met een
bouwheer over heeft. Of over die ene ingesloten patio in
het Palazzo Ducale  te Urbino van waaruit een uitzicht over
het omgevend Toscaans landschap mogelijk is, terwijl de
raamstructuur als ritmiek in zowel gebouw als patiomuur
doorloopt. Of over die dikke muren in renaissance paleizen waar aan het raam een zitbankje is ingebouwd: het
zitten in de dikte van de muur en zodoende uitzicht naar
buiten hebben – een vensterbank in de letterlijke zin van
het woord –.
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Het was 1926 toen Le Corbusier zijn ‘Cinq Points de
l’architecture’ publiceerde. Het waren vijf punten waarbij
hij elementen van een klassieke taal omkeerde naar een
andere expressie: muren naar pilotis, het niet-gebruikt
dak naar ‘le toit-jardin’, het ‘kamer’typologie naar het
‘plan libre’, de dragende gevel naar ‘la façade libre’ en
het verticale raam naar ‘la fenêtre en longueur’, alles als
een emblematisch voorbeeld samengevat in Villa Stein de
Monzie te Garches. Als ‘homme de lettres’ (zoals vermeld
stond op zijn identiteitskaart) wist Le Corbusier (met zijn
naam als pseudoniem) op magistrale wijze een strategische zet te plaatsen.
Het kan als een fait divers lijken, maar deze vijf punten
zijn geenszins onschuldig geweest. Elke periode in de
architectuurgeschiedenis staat trouwens gekenmerkt door
een procesmatig verloop, gaande van de reactie tegen een
voorafgaande uitdrukking, over een algemeen
aanvaard principe tot een  uitwerking van overdaad. De
bekendste voorbeelden zijn alleszins de evolutie van de
gotiek of van de barok. Waar echter deze periodes gekenmerkt zijn door wereldbeelden die zich afspeelden op
andere terreinen buiten de pragmatiek en meer met drang
en symboliek te maken hadden, stond de moderne architectuur gekoppeld aan het gebruiksmatige. Bijgevolg, waar
Le Corbusier zijn 5 punten inzette om de ‘vrijheid’ van het
architectonisch ontwerp en vernieuwde ruimte-lijkheden
te ontwikkelen, resulteerde het modernisme in een stijl en
puur pragmatisch functionele toepassingen.
Reacties tegen een heersende trend van nietszeggende
modern ogende gebouwen waren duidelijk aan de orde in
de jaren 1960. Het waren voornamelijk Oswald Mathias
Ungers, Aldo Rossi, Vittorio Gregotti en Robert Venturi
die opnieuw in de geschiedenis van de (Europese) architectuur een nieuwe aanleiding zagen om uit de impasse te
geraken. Het is merkwaardig dat hun publicaties die een
belangrijke rol speelden in een tijdspanne van één jaar
werden geschreven. Anderzijds waren er andere wereld-
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problemen aanwezig en die aanleiding gaven tot metabolisme en structuralisme: het zoeken naar de oplossing
voor wereldproblemen op grotere schaal. Waar Europa
op ‘analoge’ manier een reflectie neerschreef kwam er in
allerlei overzeese gebieden eerder een ‘pregedigitaliseerde’
zienswijze ter sprake waarbij een geschiedkundige evolutie
nauwelijks enige betekenis had.
Deze dualiteit die zich vanaf het begin van de jaren 1970
kenbaar maakte, kan worden beschouwd als een eerste
splitsing van een algemeen taalgebruik. Het modernisme
met haar abstracte présence bleek niet meer opgewassen
om overeind te blijven en verbleef in een eenduidige laag.
Architectuur ontrafelde zich in een diversiteit en de zoektocht naar meerduidigheid, en inhoud. Pogingen om de
evolutie nog in globale kenmerken te kadreren, zoals het
postmodernisme, neoclassicisme of het latere deconstructivisme resulteerden in een kritisch pluralisme die eerder
onderbouwd werden vanuit persoonlijke standpunten en
architectonische expressies. Een eerste publieke presentatie gebeurde bij de ‘Strada Novissima’ zoals geïnitieerd
door Paolo Portoghesi bij de eerste ArchitectuurBiënnale
te Venetië: architectuurgeschiedenis als algemene leidraad
maar ingevuld door persoonlijke signaturen, elk genesteld
in een travee van de Corderie del’Arsenale.
Sindsdien heeft architectuur zich in een steeds versnellend tempo herwikkelt. Tijdens de 5de ArchitectuurBiennale in Venetië in 1991 was het Amerikaans paviljoen
het eerste dat via een gedigitaliseerde uitwerking een
andere richting insloeg. Philip Johnson, voor de derde keer
op rij een belangrijke speler in het architectuurdebat – na
de tentoonstelling over het modernisme in het Museum of
Modern Art in 1933 en de ‘Deconstructivism’ expo in 1988
in idem museum te New York –. Als curator (en geldschieter) voor het paviljoen had hij Peter Eisenman en
Frank Gehry uitgenodigd. Hiermee werd een andere toon
gezet die iets anders verduidelijkte: het Europese analoge
gedachtegoed tegenover het Amerikaans model van het
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digitale, aldus een omzetting van de dualiteit tussen het
klassiek en het moderne. Het ene te beschouwen als een
verder zetten van een proces met steeds vernieuwende
input die zich al dan niet binnen het architectuurveld
aanbieden, het andere als een uiting van een autonome
uitwerking met nauwelijks input van materie en ambacht
maar met de nadruk op een bijna autistische ontwikkeling
die zich enkel ledig houdt in gesofisticeerde computerprogramma’s met nauwelijks enige aandacht voor bouwbaarheid.
Maar waar analoge architectuur zich een houvast weet
met typologie, topologie en tektoniek, weet de digitale
geen raad meer en wordt ze onderhevig aan elke vorm
van willekeur. Beeld en betekenis staan hierin niet meer
met elkaar verbonden, laat staan dat het laatste nog enige
waarde zou hebben. Een Chinese opdrachtgever die
aan Zaha Hadid een ontwerp voor een multifunctioneel
torengebouw vroeg, wijzigde bij de presentatie zijn vraag
naar twee hogere torengebouwen met melding of deze niet
het uitzicht kon hebben van twee lange oren gezien 2011
het jaar van het konijn was. Grote hilariteit bij het bureau
in London: na hevige discussies hieromtrent was het inmiddels één jaar verder en 2012 het jaar van de draak ...
Analoog en digitaal, beeld en betekenis, modern en
klassiek: het zijn begrippen die de architectuur van
vandaag vast houden. Jacques Derrida sprak reeds in 1985
over ‘Maintenir l’architecture’.1 Architectuur vasthouden
en in stand houden. Instandhouding heeft te maken met
inzicht in structuren die deel uitmaken van het proces van
architectonische ontwikkeling zoals geschiedenis, theoretisch vermogen, uitdrukking, enz. Type en model spelen
nu opnieuw een groot belang in het debat. Ook in het
onderwijs staan al deze begrippen centraal: elk ontwerp
dient zich te schakelen aan een theoretisch model maar
dient in situ een gepast antwoord te bieden, wat niet wil
zeggen dat reproduceerbaarheid de enige methodiek is.
Quatremère de Quincy had het al over type en model, en
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over imitatie. Vandaag zijn er echter veel synoniemen die
met deze begrippen enige verwantschap hebben zoals
citaat, referentie, duplicaat, afspiegeling... maar elk
begrip staat duidelijk voor een andere interpretatie van het
oorspronkelijke.
Oorsprong staat voor origine wat nu gedegradeerd is
naar originaliteit, in taalgebruik juist het tegenovergestelde van de eigenlijke inhoud van het woord zelf. Maar meer
nog: zelfs de meeste Aziatische ‘modellen’ lijken vandaag
elke vorm van origine te hebben verloren en aldus verworden tot vormen van referentieel vertoog.
Inmiddels is in Europa het moderne als beeld en expressie evenzeer als het klassieke inherent verweven in het
architectonische project. Moderniteit behoort tot een vorm
van het klassieke. In die zien is spreken over het ‘project’
interessanter dan spreken over de (moderne of klassieke)
‘compositie’. Composere – samenstellen – duidt te veel op
een methode waarbij door toevoeging een meerduidigheid
wordt gecreëerd terwijl ‘splitsen’ eerder een methodiek
is van in stand houden. Valerio Olgiati spreekt dat elk van
zijn projecten zijn ontstaan vanuit een splitsing. En in
verband met de San Carlo alle Quattro Fontane schreef
Francesco Borromini zelf in 1634: ‘Nihil addi’ (Niets werd
toegevoegd).
De voorbije decennia kenden heel wat terminologieën.
Heeft dit te maken met het mercantiele – architectuur
verkoopt – of met het intellectuele – architectuur bevat –?
Was Le Corbusier, homme de lettres, niet één van die
eersten die veelvuldig uitleg gaf over zijn eigen projecten
en was hij zelf niet vertrokken vanuit de geschiedenis van
architectuur? Is het Couvent de La Tourette nu modern of
klassiek? Het is in alle geval een analoog project.
In een artikel gepubliceerd in Assemblage n° 5 in 1988
schrijft Alan Colquhoun: ‘De architecturale verbeelding
moet vrij zijn om te kiezen uit de algehele reden van architectonische vormen zonder beperkt te worden door a priori
theorieën over dictaten van de tijdsgeest.2 Het
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moderne evenzeer als het klassieke behoren nu tot de
verworvenheden. Misschien is hierdoor de (Europese)
architectuur van vandaag verworden tot ‘modernical’.
Voetnoten
1
Jacques Derrida, Maintenant l’architecture’, La Case Vide, Architectural Association, 1985
2
Alan Colquhoun, ‘Postmodernism and Structuralism: A retrospective Glance’, Assemblage n° 5,
MIT Press, February 1988, p. 15
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DISSOLUTION
TXT_CK_EN_2012
ADSL 2013 BROCHURE,
ARTESIS UNIVERSITY COLLEGE ANTWERPEN, 2013, P. 3

In the recent past some catastrophic moments leaving a
post-apocalyptic atmosphere made the world realize that
something regarding our attitude towards the built environment had to ameliorate. The tsunami in Fukushima
came out to be a major concern in architecture, interior,
urbanism and landscape. The Japanese pavilion on the
2012 Venice Biennale as proposed by Toyo Ito showed a
positive response on how to deal and to go on refinding
the territory and life.
In their art work called ‘News from Nowhere’ (as the
title gets its inspiration from William Morris’ book of
1890) and presented at the (d)ocumenta 13 in Kassel,
the South-Korean artists Kyungwon Moon and Joonho
Jeon asked themselves what the future holds for us today
when everything – from climate, environment, societies,
economies, countries, and religions to artistic practice – is
rapidly changing. Their ‘retrospective from the future’, as
they call it, is a reflection on the function of today’s society
through in-depth conversations on current practices and
thus suggesting future visions. The Japanese architect
Junya Ishigami projects new spaces with solutions for a
future era where all materiality disappears and air, clouds,
landscape and water are becoming the new architectonic
structures. This way dissolution is appearing: a new
product formed by dissolving a body, so to become a solution (it has to be said that in the Dutch language
‘dissolution’ and ‘solution’ are to be translated with the
same word – oplossing –.)
ADSL 2013 is about the research of new possibilities and
expressions to go beyond the known boundaries
– dissolution –. It aims for a new future in architecture,
interior, landscape and urbanism, where no longer the
actual affairs occur, but through interpretations in art,
photography, movies, drawings, diagrams and/or models,
a new awareness of future spatiality will be set up – the
solution – to become a new reality.
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NEGEN MP_RG_WEEKOPGAVES

1
EEN HUIS IN/VAN/MET/DOOR GENEROSITEIT

TXT_CK_NL_2012
OPEN STUDIO MP_CK,
ARTESIS UNIVERSITY COLLEGE, ANTWERPEN, 2012
NIET GEPUBLICEERD

Een (wereld)reiziger wil een vaste plek om opgedane
ervaringen te transfereren naar een vaste plaats. Hij vraagt
een architect om met hem mee te denken en hem aanwijzingen te geven om zijn zoektocht naar elementaire (essentiële) ruimten vorm te geven en deze verder om te zetten in
een concreet gebouw.
Het ‘huis’ dient een onderlegger te zijn vanuit reflecties
en een overdracht te vormen naar een enfilade/stapeling/
in elkaar verweving... van specifieke ruimtes die geconcipieerd worden op basis van een duidelijke leidraad. Hij
vraagt een architect omdat die hem die precieze leidraad
kan geven, met name: hij waardeert wat de architect hem
inhoudelijk zal voorstellen omdat hij vanuit een waardering voor hedendaagse architectuur die verbonden is met
haar eigen geschiedenis, meent dat enkel een architect die
met meer begaan is dan louter met architectuur, hem deze
betekenisvolle ruimten kan/zal geven.
De opdracht geeft het idee van een ‘huis’  mee aan de
architect omdat hij meent dat “behuizen” één van de kernprincipes van architectuur is. Hij wil een gebouw dat, los
van het gebruik dat aanleiding geeft tot vorm en grootte,
een meerwaarde zal betekenen voor de architectuur: een
uitspraak over wat architectuur vandaag kan zijn, of dit
klassiek is, analoog, tegendraads, anders, enz...
Hij vraagt aan zijn architect om in eerste instantie een
reeks fascinaties te bepalen, eventueel zelfs los van de
architectuur maar die een visueel, reflectief ruimtelijk concept en kader bepalen waarover het project kan gaan, hoe
het zich zou vormen. Beperkt in zijn denkvermogen over
architectuur vraagt hij of de architect hem schetsmatig een
voorstelling kan geven wat een leidraad zou kunnen betekenen: wat eventueel mathematica is, proportie, materiaal,
structuur...
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Het huis dient ‘genereus’ te zijn, dit wil zeggen dat het een
openbaring kan zijn in de interieure ruimte, in de plaats
waar het zou gebouwd worden, in de eigen conceptuele
context, in het denken van de architect. Het dient bijgevolg
niets anders te zijn dan louter zichzelf, ondanks het feit dat
misschien later heel wat organisatorische elementen hun
plaats zullen dienen te krijgen, maar die de essentie niet
zouden mogen verstoren.
Hij vraagt aan zijn architect om die leidraad, die onlosmakelijk verbonden zal zijn met zijn ontwerper, zo te
relateren dat deze in een tweede vraagstelling ook gelinkt
zal worden aan een plek: moet deze stedelijk, landschappelijk, afstandelijk-literair-conceptueel-theoretisch... zijn,
met andere woorden: de vraag stelt zich welk standpunt
de architect gaat innemen om zijn ideeën in een vorm van
genereus denken om te zetten op een specifieke plek.
De opdrachtgever weet dat zijn opdracht op dit moment
vaag is en hoopt via antwoorden van zijn architect steeds
verder en concreter en dus preciezer zijn opgave te kunnen
bepalen. Hij wil een ‘huis’ – los van de grootte die nog dient
te worden bepaald, maar het gaat om meer dan louter een
woonst voor zichzelf – dat los van het zelf te bewonen, ook
andere gebruiken zal toelaten, steeds met een genereus
karakter als onderlegger, iets wat voor hem architectuur
betekent. Bijgevolg een ‘huis’ in de
hedendaagse Centraal-Europese betekenis.
2
TRE ET UNO ASSIEME

Het beeld dat de (wereld)reiziger door opgedane ervaringen in zijn hoofd heeft, wordt steeds concreter. Hij wil nu
een eerste architectonische beleving op plan meemaken.
Het bestuderen van de architectuurgeschiedenis leerde
hem dat er verschillende manieren van interpretaties zijn
omtrent composities: van een geheel van losse elementen
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tot een samenstelling van verschillende fragmenten in één
geheel.
In de koepel van de San Carlino te Rome las hij het concept van ‘Nihil addi’ (niets is toegevoegd, wat gebaseerd
stond op een systematiek van ‘tre et uno assieme’, zijnde
‘drie en één samen’. Daarnaast had hij vanuit een dialoog
met een Zwitserse architect onthouden dat diens architectuur tot stand kwam door splitsing, niet door toevoeging.
Geïntegreerd door deze gedachte kwam hij tot de vaststelling dat er misschien drie types van ruimten zouden
kunnen worden vastgelegd: het paviljoen, de galerij en
de hall. Het paviljoen kan zowel inkompartij zijn als een
separaat fragment, de galerij zag hij als een stoa op de
Akropolis waarbij hij filosoferend heen en weer kon lopen
met uitzicht naar stad en/of natuur en de hall is belangrijk
om in een grote ruimte de overdracht en/of verkondiging te
doen, van ideeën tot objecten.
Met deze bepaling kwam hij tot één probleem: het tre
et uno assieme-gedachte: staat dit nu tot drie die één geheel
vormen of tot drie plus één als een geheel? Met andere
woorden: is er een vierde ruimte die belangrijk is en welke
zou deze dan moeten zijn, welke is in de setting nog belangrijk?
Met die gedachten besloot hij zijn architect te raadplegen
die vanuit zijn kennis hem verder zou helpen in de concretisering van zijn zoektocht: kan het nog dat er vandaag ene
ruimtelijke systematiek in architectuur wordt gebracht of
staat alles fragmentair naast elkaar en vooral: hoe worden
relaties (overgangen, doorgangen, uitzichten...) tussen
ruimtes ontwikkeld? Grijpen ze in elkaar of staan ze autonoom? Welke is hun onderlinge hiërarchie of zijn ze alle
drie (vier) even belangrijk? En: wat is hun bindend element, wetend dat het om een werkelijk te beleven trilogie
gaat?
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3
PIRANESI VARIATION #...

Denkend dat het concipiëren van ruimte voldoende zou
zijn om zich een beeld van de wereld te vormen, botst de
reiziger nu op het verhaal van de realisatie en/of concretisering ervan. Zijn ontdekkingstochten, noem het zelfs
architecturale pelgrimstochten, brachten hem wereldwijd
tot inzicht dat ‘stenen’ binding geven met het ‘zijn’ op de
wereld.
Met de nodige vraag naar meer uitleg en inzicht, raadpleegt hij zijn architect in de hoop dat zijn honger gestild
kan worden. Hoe wordt een ruimte afgebakend in realiteit? En heeft een afbakening geen twee zijden? En kan
het dat we er een zekere dikte aan geven? Kan het dat een
afbakening zowel limiet – grens – is als een belangrijk bestanddeel? Kan het eventueel zelfs zo zijn dat dit het enige
bestanddeel is?
In zijn hoofd had hij beelden van kerkers, gevangenissen, schuilplaatsen, refugiés, beschermplekken waar het
mogelijk is om zich van de wereld af te zonderen en er toch
mee te maken hebben.
Maar hij had ook beelden – vanuit zijn pelgrimstochten –
dat dergelijke constructies ook meer kunnen hebben dan
louter pragmatisch gebruik. Zou het kunnen dat er zich
een psychologische of fysiologische genoegdoening kan in
‘schuilen’?
En wat als hij niet alleen is en hij meer wil te weten komen
door kennisoverdracht van anderen die hem meer kunnen
vertellen om zich zo een nog concreter beeld te kunnen
vormen.
Hij bedacht zich dat een afbakening bijgevolg louter
lineair kan zijn, of omringend, aldus een ‘plek’ vormend,
zowel in zichzelf, als doorheen de figuur van de muur. Er
kunnen zich ingesloten plaatsen bevinden, uitgesloten
plaatsen, afgesloten ook... In alle geval: het zou iets worden
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dat deelnemen aan en afzonderen van tezelfdertijd stelt,
waar hijzelf zich goed voelt maar waar ook een kleine gemeenschap zich kan nestelen.
Misschien moet hij maar op zoek naar een interessante
plek voor die muur-ruimte, misschien is een lichte helling
zelfs belangrijk, om perspectief te hebben, uitzicht, om
misschien ging het louter om een schakeling van dergelijke ruimtes in en door elkaar, een geheel van kerkers.
In alle geval zal de muur als materie zich nu manifesteren
als ruggengraat. Maar hij had zich reeds beseft dat het niet
voldoende is want er is nog iets dat hem bezig houdt: hoe
zit het nu met bescherming, met schuilen, enz. als het over
een collectief gebeuren gaat? Is een muur nu voldoende als
element of is er meer nodig? En wat met de pragmatiek van
het (over)leven? Kan een concept louter als idee overeind
blijven of moeten er nu toch andere kwaliteiten worden
toegevoegd? Tenslotte zijn we als mensheid de grot ontgroeid, of niet?
4
MOVING STILL / STILL MOVING

Inmiddels weet de reiziger dat architectuur gaat over
ruimte en over materie. Zijn architect heeft hem tot nu toe
op dat terrein voorlopig zijn honger gestild. Anderzijds is
er iets dat hem vertelt dat architectuur ook een maatschappelijk fenomeen is, soms te midden in het gebeuren, soms
vertaald als een folly.
Tot nu toe dacht hij dat het in architectuur steeds om louter gebruiksmatige vraagstellingen ging, maar stapsgewijs
beseft hij dat er andere achtergronden kunnen worden
beschreven en in beeld gebracht. En dat een (beeld)verhaal
ook de inhoud kan bepalen.
Centraal in zijn jeugd stond de muziek van de Rolling
Stones waarvan hij zich beelden herinnert waar ze in de
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studio werken aan de opnames van het nummer ‘Sympathy
for the Devil’. De lange, ononderbroken shots in de film
erover door Jean-Luc Godard gaven een goed beeld hoe
de band werkte en schaafde aan het nummer. De waan
van de dag kwam tot uiting als Mick Jagger een regel in de
liedtekst die refereerde aan de moord op John Kennedy
diende te veranderen als ook diens broer Robert Kennedy
werd vermoord.
Was het trouwens niet zo dat Godard’s werk een inspiratie vormde voor heel wat architecten en kunstenaars?
In alle geval herkent de reiziger nu stilaan relaties van
beelden uit deze nouvelle vague film met ‘Morning of the
Magicians’ van de Deense kunstenaar Joachim Koester.
Maar ook ‘Alphaville’ van Godard is meer dan louter een
verhaal: een fictieve stad vormt er het decor van. In de
films van Godard zijn er de intervals, de sequenties met
woorden, die van belang zijn om een verhaal te structureren. De reiziger was gefascineerd door bijvoorbeeld de
woorden
MON
TON
SON _ IMAGE
Het kon worden vertaald als Mijn, Jouw, Zijn/Haar _ Beeld
maar ook als Mijn, Toon, Geluid _ Beeld, wat het in het
geval van Godard alweer een dubbele betekenis geeft.
In dezelfde jaren 1960 was er trouwens ook Andy
Warhol’s stomme film Empire die gedurende 8 uur en 5
minuten door een focus op de Empire State Building een
weergave was van de werkelijke tijd van opname omgezet
in perceptie.
Maar misschien was deze film wel een reflectie op Fritz
Lang’s ‘Metropolis’ waarin een nieuwe visie over de nieuwe
toekomstige stad werd geprojecteerd.
Een andere flm die de reiziger in zich had opgenomen was
‘Koyaanisqatsi’ van Godfrey Reggio (met de repetitieve
muziek van Philipp Glass) waarin de hedendaagse (modernistische) stedelijkheid leven ferm op de korrel werd
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genomen tegenover fragmenten uit de natuur.
Maar er zijn zeker ook de films van o.a. Peter Greenaway
zoals ‘The Belly of an Architect’ (met de muziek van Wim
Mertens), Wim Wenders met ‘Der Himmel über Berlin’ (op
het script van Peter Händke, met belichting door Henri
Alekan die ook de lichtstudie maakte voor videoclips voor New Order terwijl Wenders zelf enkele clips
regisseerde van U2) of het legendarische ‘The Fountainhead’ van King Vidor en die elk een heel eigen benadering van actuele thema’s aansnijden, en meestal ook via
een link met architectuur. En of het nu over een architect
gaat met zijn obsessie voor Boullée, of over een architect
die Frank Lloyd Wright zou kunnen zijn, hoewel nooit
bevestigd, of over de stad Berlijn, telkens is een verhaal
verbonden met beelden van architectuur en/of de stad die
er een soort scenografie van vormen.
De reiziger herinnert zich ook een studie van Steven
Jacobs over de woningen van Alfred Hitchcock – The Wrong
House –  waarin zelfs wordt uitgelegd hoe de huizen voor de
set werden geconstrueerd. Maar vooral de binnenkoersituatie van Rear Window speelt in deze optiek een belangrijke
rol.
Ook voorbeelden zoals het fantastische huis dat Buster
Keaton in ‘One Week’ weet te bouwen (herkent hij hier
geen hedendaagse architectuur in?) of de beelden uit de
films zoals o.a. ‘Playtime’ van Jacques Tati (alles in decor
gebouwd op schaal 2:3), werken hilarisch op het netvlies.
Met deze vraagstelling wil hij nu zijn architect uitdagen of
het mogelijk is een (fragment van tijdelijke) architectuur
te concipiëren vanuit een ander gegeven dan het louter
functionele inzake gebruik. Kan een andere problematiek
aanleiding zijn tot het maken van een ruimtesequentie die
zich op een andere manier opstelt en aldus een verhaal in
en tegen de stad vormt. Vorm én verhaal, gebouw én stad:
moving still, still moving.
Misschien is in dit kader een ruimtelijk storyboard in een
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al dan niet bestaande situatie van een museale ruimte en/
of galerij een goed uitdrukkingsmiddel voor de uiting van
deze zoektocht, voor een typische ‘beeldmontage’....
5
GESTALT

Eén van de meest tot de verbeelding van de reiziger sprekende schilderijen is ongetwijfeld ‘De Toren van Babel’ van
Pieter Breughel (Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam). Het zicht op de weg die zich als een spiraal naar de
top beweegt om er in een sublimatie te eindigen beproefde
zijn denkvermogen over wat er aan de hand zou zijn in het
allerbinnenste van de ‘toren’.
Hij vergeleek dit beeld met wat ook Maarten van Heemskerk had verwerkt, door Francesco Borromini toegepast
voor de spits van de San’Ivo della Sapienza te Rome. Ook
hier begint de spiraal ‘ergens’ om te eindigen in dat ultieme sublieme moment op de top.
Het beeld van trappen geschakeld aan ruimtelijkheid heeft
doorheen de gehele architectuurgeschiedenis een belangrijke rol gespeeld zoals bijv. de barokke Treppenhäuser.
Maar hij had ook kennis genomen van andere begrippen
zoals een ‘corps de logis’, een ‘promenade architecturale’
en besefte dat er een zekere architectuurtaal was ontwikkeld waarbij woorden en begrippen omgezet werden naar
architectonische beelden en concepten.
En het begrip Haus bezit daarnaast ook nog andere
connotaties dan wat  te simpelweg als huis wordt bestempeld. In die zin lag het filosofische van het begrip – zoals zo
dikwijls beschreven in het Centraal-Europees denken in de
vorige eeuw – hem nauw ter harte.
Bijgevolg wil de reiziger op zoek naar die ultieme ervaring van een trappenhuis. In een kubus met een zijde van
10 meter vraagt hij naar het projecteren van vijf mentale
‘woonruimtes’ waarbij identiteit wordt verkregen door een

478

proces van transformatie van het kubus-Gestalt, de assemblage of toevalligheid van tegenstellingen, de vorm in de
vorm, of de wereld als idee.
Hij verwacht echter dat wat de architect hem gaat voorleggen als beeld, ook onmiddellijk een vertaalslag heeft van
een werkelijke constructie. Hij vraagt om een ‘model’ te
maken (hij houdt van dat woord omdat het zowel een theoretische als een pragmatisch-beeldvormende connotatie
heeft) dat zo gemaakt is alsof het in de realiteit op ware
schaal ook zo zou kunnen worden geconstrueerd.
Het resultaat moet hem inzicht geven in een stapsgewijs proces van interventies en het voortdurend afbreken en
weggommen van overbodigheden, finaal uitgewerkt in een
unimateriaal model op schaal 1:33.
6
MEIN HAUS
[ READYMADE ]

Het had de reiziger steeds verwonderd dat architectuur andere onderleggers kon hebben dan de louter functio-nele
die de eerste vraag van beschutting uitmaken. In die zin
was er niet enkel het feit dat literatuur een inhoud kon zijn
maar ook dat filosofie een zekere reflectie kon bieden, laat
staan welke andere culturele of maatschappelijke uitdrukking ook...
Het was hem ook niet ontgaan dat tijdsgeest iets anders
was dan datgene wat er zich op dat moment als beeld ook
voordeed. Hij had gezien dat abstractie ook een verdichting van indrukken, beelden en/of reflecties kon zijn. Het
huis voor Margarete Stonborough-Wittgenstein was hem
daarin bijgebleven: het meubilair en het entourage van
de opdrachtgever had niets van doen met het uiteindelijk
présence van de woning.
En terwijl de uitwerking van het gebouw over een mathe-
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matische precisie handelde – de sequentie van verhoudingen vanaf de inkom over de ‘Diele’, via de ‘Musiksaal’ tot de
‘Emfangzimmer’ – en ook het verhaal van de exacte hoogte
van de kolommen op 383 cm (en beseffende dat Ludwig
Wittgenstein het gelijkvloers had laten afbreken omdat er
een fout van 3 cm in de realisatie was getreden) verwarden
hem toen hij besefte dat de funderingen zich niet exact
onder de muren van de woning bevonden.
Of hoe kon hij nu elke verstoring in juistheden interpreteren? Of was het nu zo dat architecten met verstoring en
dissonanten nu juist iets concreets konden maken?
Deze thema’s had hij al eerder ontdekt in het meest Europese huis, 100 jaar gebouwd. Het was het eerste huis van
die architect, maar zat boordevol verstoringen en vraagtekens, verwarringen en dubbele coderingen ... Een huis als
een ruimtelijk plan, of had plan nu ook een betekenis in de derde dimensie? Kon het zijn dat een
doorsnede meer betekent dan een plan om inzicht in de
ruimte te geven. Had die architect trouwens niet ooit eens
gezegd dat zijn woningen daarenboven niet gefotografeerd
konden worden en meer enkel in realiteit konden worden
ervaren?
Had een gevel bijgevolg te maken met de uitdrukking van
wat er zich functioneel in het interieur afspeelde of was
daar nu een duidelijke scheiding? Elke passant hoefde
toch niet te weten hoe iemand een huis bewoont. En, was
een huis nu niet geconcipieerd om te be-wonen, hierbij het
interieur afzonderlijk bepalend van het exterieur?
Een stadswoning, stedelijk huis, bijgevolg eerder vertikaal,
dat was nu wat hij wou vragen, een aanwezige onopvallende
woning in een Europese stad.
Een huis voor hem met de nodige familiariteit, bruikbaar
en onopzichtelijk maar overdraagbaar en dus duurzaam
in gebruik. Met een gevel als een masker in een eigen taal
naar de stad. Zoals historische architectuur in zijn ogen
steeds geweest was.
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7
VOYAGE EN ITALIE
[OVER DE IDEALE VILLA ALS BEELD VAN DE ANTI-IDEALE STAD]

De reiziger had een betekenisvolle passage gehad bij zijn
eerste verblijf in Italië.  Hij had er naast de alomgekende
palazzi in Rome en Firenze en de dwaaltocht doorheen
Venetië ook een tijd vertoefd in de Veneto, op zoek naar het
toonbeeld van wat een huis meer kon betekenen wanneer
het zich kon meten met landschap en stad. Of wanneer een
architect voorbij het gebouw an sich geraakte en een eigen
methodiek kon scheppen.
Zijn reis had hij neergeschreven in een verslag dat hij
aan zijn architect wou tonen als een onderlegger voor de
opdracht van een villa of een palazzo, voor zover daar op
dat moment van de opdracht nog plaats zou voor zijn op de
wereld. (Ooit had Donald Judd hem verteld dat men enkel
nog kon bouwen op plaatsen waar reeds was gebouwd,
misschien was dit een aanleiding om een dergelijke plek
op te zoeken, of tenminste na te denken over wat bijvoorbeeld ook reconstructie zou kunnen betekenen, niet louter
formeel, wel ook als ideaal.) En misschien zou dit dan ook
de plek worden voor zijn palazzo of villa: een (palladiaans)
gebouw dat maar deels was gebouwd, of reeds verbouwd
en dus dringend een andere interventie kon krijgen. En het
hoefde bijgevolg niet onmiddellijk palladiaans als onderlegger te zijn: het ging hem om het verder bouwen van/aan
een onaf iets en dat wel een nieuw beeld kon opleveren
maar als gebouw verder reikte dan de opgave. Palladio
diende enkel als klankbord, als referentiemodel. En de
grootte zou afhankelijk zijn van de plek, de situatie en het
gebeuren van wat bestaat en voorhanden was.
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8
LOSLATEN

Iets intrigeerde nu de reiziger: tot nu toe was hij begaan
met een westerse manier van denken waarbij volume en
ruimte steeds als positieve elementen werden geconcipieerd. Een negatieve ruimte had hij tot nu toe niet begrepen, evenmin als het begrip ‘leegte’ als zijnde iets dat
kon worden vorm gegeven.
In zijn boek The Art of Looking Sideways uit 2001 beschreef
Alan Fletcher het belang om ruimte als een essentieel iets
te expliciteren: ‘Space is substance. Cézanne painted and
modelled space. Giacometti sculpted by “taking the fat
off space”. Mallarmé conceived poems with absences as
well as words. Ralph Richardson asserted that acting lay
in pauses... Isaac Stern described music as “that little bit
between each note - silences which give the form”... The
Japanese have a word (ma) for this interval which gives
shape to the whole. In the West we have neither word nor
term. A serious omission.’
Ma is het Japanse woord dat eenvoudigweg kan worden
vertaald als ‘kloof’, ‘ruimte’, ‘pauze’ of ‘de ruimte tussen
twee structurele delen’. Het ruimtelijk concept is progressief ervaren doorheen intervallen die een ruimtelijke
bestemming hebben. In het Japans is ‘ma’ het woord
voor ruimte, maar het suggereert ‘interval’. Het wordt
het beste omschreven als een bewustwording van de
plaats – een plek –, niet in de betekenis van een ingesloten
driedimensionale entiteit, maar eerder als een simultane
bewustwording van vorm en niet-vorm als derivaat van een
verscherping van visie.
Ma is niet iets dat ontworpen wordt door compositorische
elementen; het is het ding dat plaats vindt in de verbeelding van de persoon die deze elementen ervaart. Daarom
kan ma omschreven worden als een eigen andere plaats
begrepen met de klemtoon van interval.
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Misschien was dit wel wat nu zijn aandacht had
getrokken: enerzijds het feit dat overgangen meer kunnen
zijn dan louter een passage doorheen een muur, dat een
overgang ook een tijdsinname kon hebben met een eigen
bewustwording. Hij dacht aan de Franse huizen uit de 18de
eeuw en hun poché-ruimten, en aan de Italiaanse pleinen
waar men via kleine doorgangen en /of portico’s vanuit
een straat een plein benadert. Maar ook anderzijds een
plek die niet louter meer als functie te bepalen is, die zich
eerder in de ervaring afspeelt.
In die zin vroeg de reiziger of deze manier van ‘loslaten’
van essentiële ruimte en het belang stellen aan hetgeen
zich tussen de dingen bevindt, zich kon vertalen in architectuur; of materie steeds concreet dient te worden
omgezet in een materie vanuit de aarde; of glas dit kon
opnemen (zoals ooit Mussolini een transparantie voor
ogen had voor zijn fascisme waarop Terragni had ingespeeld met zijn Casa del Fascio, of zoals Paul Virilio had
verder omschreven in trans-apparence als nieuwe uitdrukking van hedendaagsheid bij het bestuderen van het werk
van Jean Nouvel). Of misschien was het oeuvre van Junya
Ishigami (als derde generatie na Ito en Sejima en actuele
vertaler van het post-metabolisme) wel een essentieel
beeld hiervoor...
Hoe waanzinnig het idee ook was, misschien kon zijn
architect juist deze gedachtegang omzetten in een follie,
een functieloos gebouw dat  louter zichzelf dient, bijgevolg
zich de inhoud van architectuur toeëigent en dus de
ervaring als inhoud stelt. Een follie op een welbepaalde
plek, misschien enkel een bouwkundige structuur vanuit
zijn fascinatie voor sommige structuurbedenkers
(ingenieur en ingenieus hebben trouwens maar 1 letter
verschil), misschien drijvend aan de Punta della Dogana,
of op de Chinese muur als herinnering aan de ontmoeting
van Abramovich en Ulay, of in de tuin van een psychiatrische instelling, of in een Engels parklandschap, of in
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het dirty realism in de Bronx, of als tijdelijk paviljoen bij de
Documenta 14 in Kassel, of op de 14de ArchitectuurBiennale
van Venetië o.l.v. Rem Koolhaas, of in Tschumi’s entre-deux
ruimte in Le Fresnoy te Tourcoing...
9
PERCEPTIE EN PROJECTIE

Zijn omzwervingen en discussies en de antwoorden van
zijn architect hadden de reiziger doen beseffen dat hij
concreet naar iets op zoek was, wat hij tot dan nog niet had
kunnen formuleren. Hij had steeds in vormen gedacht,
nauwelijks in ideeën en verbeelding, en had zo getracht dat
alles zich zou concretiseren.
Stapsgewijs was hij tot het besef gekomen dat hij misschien
iets zoekende was dat zich nog niet voorgedaan had, iets
dat hij zich ingebeeld had maar nog niet kon omschrijven.
Het leek hem een ganse opgave om dit uit te schrijven.
Thuis bekeek hij het schilderij dat hij vroeger eens had
laten schilderen door een bevriend kunstenaar en hij vroeg
zijn architect om een gesprek over wat toekomst kan zijn,
wat voor hen beiden een niet-gedefinieerde zoektocht is,
wat passie betekent en wat hun verlangens zijn in en naar
het eigen vakgebied. De reiziger was kunstzinnig; hij wou
de wereld in zijn huis geprojecteerd zien (onafhankelijk
van wat ‘wereld’ en ‘huis’ zouden kunnen betekenen).
Zijn gesprek met zijn architect had hij daarna genoteerd, hij had het geschetst, en het zou nu de formulering
worden van een werkelijke toedracht. Maar dat kon of wou
hij nog niet bepalen: er was enerzijds het schilderij dat
hem nu op een andere manier intrigeerde en anderzijds
was er het besef dat hij op het punt stond van iets te zien,
te schrijven, te tekenen, van wat binnen afzienbare tijd
misschien van onnoemelijke betekenis zou kunnen zijn.
Maar zijn geest kon niet verder denken dan waar hij tot dan
in staat was. Er waren de limieten, de beperkingen maar er
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was het inzicht, het doorzicht dat hem sterkte.
En er was het gesprek met zijn vriend dat hem aanleiding
gaf tot perceptie van een thema waarover nauwelijks nog
iemand durfde te spreken, maar dat de mensheid steeds
had bezig gehouden. Vitruvius, Godard, Loos... Hadrianus,
Plato, Borromini... Wittgenstein, Terragni, Tarkovsky...
Wenders, Richter, Grunberg... Palladio, Venezia, Calvino...
New York, Dotremont, Van Eyck... Friedrich, Tokyo,
Schinkel... Shinohara, Amenothep, Lalibela... ..., ..., ... alles
had er iets mee te maken, alles had dezelfde zoektocht als
onuitgesproken onderlegger, alles bevond zich te midden
een twee millenium (voort)durende sequentievorming.
Was de architect nu ook niet zelf de reiziger? Was de
architect ook niet het personage in het subject van de
architectuur? Eén ding werd duidelijk: zijn weemoed had
hij omgezet naar iets wat een eeuw later als een belangrijke
ontdekking zou doorgaan.
Pas na het neerschrijven van het gesprek – hoe moeizaam
ook hij zijn taal kon omzetten en vatten – en het bestuderen van de 18de-eeuwse salons en kunstkritiek, besefte
hij waarover het allemaal gedurende negen weken had
gegaan: de constructie van een geprojecteerd ideaal, een
verhaal dat hij in een architectonische constructie wou
omgezet zien.
De architect – de reiziger zelf dus – besloot om zelf een
aantal stellingen uit te schrijven waarover hij het in het
vervolg wou hebben in vorm en inhoud, in context en site.
Een eigen projectie.
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ZOEKEN OF VINDEN
DE ANTWERPSE ARCHITECTUUROPLEIDING VAN DE JAREN 70
TOT NU
OVER NOOD, NOODZAAK EN NOODZAKELIJKHEID
TXT_CK_NL_2013
350 JAAR VAN ACADEMIE TOT UNIVERSITEIT, 2013,
UPA, ANTWERPEN, PP.118-135
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Het hiernavolgend fragment is nauwelijks wetenschappelijk te noemen omdat het grootste deel van deze periode
ook weinig met enige vorm van wetenschappelijkheid
te maken had. In die zin is de tekst, waarvan bronnen
bijna niet traceerbaar zijn, een zeker persoonlijk verhaal
vanuit herinneringen en interviewfragmenten, bijgevolg
storytelling. 1
In het boek Straw Dogs (2002) beschrijft de Britse
filosoof John Gray (1948) dat er enkel een lineaire evolutie
is in wetenschap en techniek waar in het ethische en
cultureel-socio-maatschappelijke een terugkerend cyclisch
verhaal de boventoon haalt.
De voor dit hoofdstuk aangeduide periode start om
bepaalde redenen in het jaar 1973 (het jaar dat bOb van
Reeth (1943) wordt gevraagd om les te geven) en gaat aldus,
om een andere vastgelegde reden (het 350-jarig bestaan van
de Academie), tot het jaar 2013. Beide data hebben echter
ook een eigen onderlegger van economische aard: bij de
eerste was er de crisis als gevolg van de olieperikelen in het
Midden-Oosten terwijl de tweede, deel uitmaakt van een
andere gewijzigde financiële toestand op wereldniveau.
En terwijl beide globale feiten zijn, vertonen ze ook hun
weerslag op het regionale.
Het jaar 1973 is voor het arcitectuurnderwijs een
cruciaal moment, te traceren doorheen de uitingen
van een aantal belangrijke instituten en de visie van
hun desbetreffende decaan. Zo had Bernhard Hoesli
(1923-1984) voor de ETH te Zürich, en op aanraden van
Dolf Schnebli (1928-2009), net Aldo Rossi (1931-1997)
uitgenodigd die een aanzet gaf voor zijn ideeën over
analoge architectuur. Hoesli, als medekompaan van o.a.
Colin Rowe (1920-1999) in de Texas Rangers-groep aan
Cornell University, sloeg er in om zo in de architectuur
de theoretische kennis te koppelen aan de praxis; het
resulteerde in het door Luigi Snozzi (1932) (meermaals
aangehaalde begrip proggettare (ontwerpen) als hoofdzaak
voor kennisoverdracht en als belangrijkste  doelstelling
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voor een architectuuropleiding. Aan de Londense
Architectural Association was het Alvin Boyarski (19281990) die als decaan een duidelijke lijn trok in het
architectonisch denken door sterke relaties uit te bouwen
met belangrijke internationale figuren terwijl er een sterke
groep studenten aanwezig was, waaronder Rem Koolhaas
(1944), Bernard Tschumi (1944) en Zaha Hadid (1950) – zij
zouden 10 jaar later nieuwe beelden in het architectonisch
landschap insturen en onterecht gerekend worden tot de
taal van het deconstructivisme. In die periode doceerde ook
de Duitse architect Oswald Mathias Ungers (1926-2007) aan
Cornell University en John Hejduk (1929-2000), één van de
leden van de New York Five die vertrokken vanuit gekende
vorm- en theoretische concepten van o.a. Le Corbusier
(1887-1965), was één van de belangrijkste figuren aan de
Cooper Union in New York, wat doorheen een nieuwe
onderwijsmethodiek  leidde tot een andere vorm in het
opleiden tot architect. Het postmodernisme moest zich nog
ontwikkelen, maar achteraf zou pas duidelijk worden dat
het postmoderne als houding en reflectie zich reeds had
gemanifesteerd als een moment van zich te positioneren
via theoretische onderleggers die anders waren dan tijdens
het modernisme.
In België was nog maar net het boek Bouwen in
België uit (Confederatie van de Bouwnijverheid, 1971),
samengesteld door Geert Bekaert (1928) en Francis
Strauven (1942) en dat een overzicht gaf van de toenmalige
actuele architectuur in België. De Sint-Lucasscholen te
Gent en Brussel werden gedirigeerd door twee markante
persoonlijkheden, enerzijds ir.arch. Louis Van Mechelen
(1903-1984) te Gent die begaan was met de proporties
in kunst en architectuur en anderzijds ir. Alfons
Hoppenbrouwers (1930-2001) te Brussel die na een periode
met een knipoog naar het Brits brutalisme, ontwerpen op
basis van geometrische onderleggers maakte.
In Vlaanderen waren er daarenboven ook nog de
naweeën van de barricades van 1968 bespeurbaar die
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hadden geresulteerd in een zich afzetten tegen bepaalde
directieven van hogerhand. Studenten hadden zich her en
der een zekere macht toegeëigend.
Het was het jaar 1973 dat in de architectuuropleiding
van het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en
Stedebouw (NHIBS) enkele studenten waaronder Jo
Crepain (1950-2008) de aanzet namen om de vraag te
stellen om bOb van Reeth als docent uit te nodigen.
Niemand kon toen vermoeden dat dit gebeuren zou leiden
tot een omkanteling in een gedachtegoed waarbij onderwijs
‘van’ architectuur zou worden verbreed naar ‘in’ en ‘over’
architectuur. Het was de start van een zoeken naar waar
architectuur zou kunnen over gaan, naar het ‘waarom’, en
waarbij dus het proces – het nadenken – even belangrijk
zou worden als het resultaat.
Het konijnenprobleem: een opleiding, twee fases, drie curricula,
vijf naamswijzigingen, meer dan acht directeurwissels.

Dit proces echter zou over de tijspanne van 40 jaar heel
wat evoluties ondergaan en doorstaan, met name een
reeks curriculumwijzigingen die geleid hebben van één
opleiding naar twee uitgesplitste fases met verticale ateliers
en vervolgens de installatie van bachelor- en mastercycli, de
naamsveranderingen en de wissel van verschillende elkaar
opvolgende directeuren en departementshoofden. Al deze
feiten zouden zo een labyrintische stempel drukken op
de herkenbaarheid van de opleiding en de aanwezigheid
in Vlaanderen. Van het Nationaal Hoger Instituut voor
Bouwkunst en Stedebouw (NHIBS, 1952-1977) ging de
opleiding over in het Hoger Architectuurinstituut van
het Rijk (HAIR, 1977-1991), vervolgens in het Henry van
de Velde-instituut (1991-1995), om daarna geïntegreerd
te worden in de Hogeschool Antwerpen (HA, 1995-2008)
dat werd omgedoopt in Artesis Hogeschool (2008-2013).
Tenslotte werd op gemeenschapsniveau beslist dat de twee
cycli-opleidingen van de hogescholen zouden integreren
in de Universiteit en zou vanaf 1 oktober 2013 de Faculteit
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Ontwerpwetenschappen (FOW) aan de Universiteit
Antwerpen (UA) worden geïnstalleerd.
Een ander wapenfeit – de acht op elkaar volgende
directeurwissels – heeft evenzeer een rol gespeeld. Om
bepaalde redenen is ook hier een verhaal van ‘overgang’
te bespeuren, niet louter om reden van de opeenvolging
van de ene op de andere figuur, maar wel dat bepaalde
personen een overgangsrol werd toebedeeld: gestart
met Frans De Groodt (1912-2009) werd daarna Ward
Van Steenbergen (1925-2003) aangesteld, gevolgd door
Jan De Mol (1921-2004) Gedurende een korte periode
werd ook Mic Billet (1938) directeur maar van bijna
onbeduidende betekenis. Op voorstel van bOb van Reeth en
Van Steenbergen, werd Walter Toubhans (1935) gevraagd
die na een spijtige interne discussie (veroorzaakt door
de nieuwe bevoegdheidsstructuur in het kader van de
integratie in de Hogeschool Antwerpen) werd vervangen
door eerst Rudy Derdelinckx (1955) en daarna door Sylvain
De Wachter (1942) om vervolgens Richard Foqué (1943),
Elsie De Vos (1957) en uiteindelijk Koenraad Van de vreken
(1958) aangesteld te zien die elk een eigen idee over de
opleiding ontwikkelden, geschakeld aan de al dan niet
inmiddels ontstane moeilijkheden en dus elk te maken
hadden met ‘overleven’ in plaats van ‘overleveren’. Vanuit
deze reeksen, zowel naamswijzigingen als directeurs/
departementshoofden, dient te worden vermeld dat
voornamelijk het Henry van de Velde-instituut zich vrij
snel een bepaalde naam en faam had weten te verwerven
in binnen- en buitenland, net de periode met Walter
Toubhans als directeur die ook getuigde van een duidelijke
visie over architectuur. Het was Toubhans die, zoals
trouwens ook Léon Stijnen als verlicht modernist, de
splitsing tussen theorie en praktijk beoogde en dat er in
beide ‘werelden’ wetenschappelijkheid aan de orde kon
komen.
Het was tevens de periode van een zogenaamde
hoogconjunctuur: een groeiend bewustzijn in architectuur,
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een toenemend aantal studenten en bijgevolg ook de
vraag naar meer docenten en naar bijkomende ruimte met
enige duidelijke présence. In die optiek ging Toubhans
voor de idee om het ganse departement onder te brengen
in de toen leegstaande Sint-Felixpakhuizen aan de Oude
Leeuwenrui: weg van de Mutsaardcampus, zoals voorheen
ook Stijnen had beoogd. Jaren later zou blijken dat dit
één van de kernpunten van het gehele departement zou
zijn, nl. een heersende onherkenbaarheid. Dit zou tot bij
de overgang naar de universiteit één grote problematiek
blijven en uiteindelijk de nodige discussies teweeg
brengen.Anderzijds stond het instituut in de jaren 1980
bekend voor de optie om ‘bekende namen uit de praktijk’
aan te trekken als docent zoals Marc Appel (1920-1985) als
bekende in de Antwerpse architectenwereld en Jan Van
den Bogaerde (1929) die enige faam had in het Genste.
Dit was in andere instituten niet zo direct het geval en
aldus was het voor de buitenwereld inzichtelijk dat de
‘praktijk van het architect worden’ een eigen beeld kreeg
in Antwerpen. In die periode was daarenboven het ‘nietuitsluitend ambt’ van toepassing, wat het voor de docenten,
verbonden aan het HAIR (als Vlaamse tegenhanger van het
Franstalige La Cambre), mogelijk maakte om een 100%ambt uit te oefenen en daarnaast ook een groot bureau uit
te bouwen zonder enige verantwoording van cumulatie,
een uiterst benijdenswaardige positie, die iets later bij
de overgang naar de Hogeschool in 1996 zou wijzigen in
cumulverklaringen en een hoofdambt-bijambt verdeling en
na 2000 nog andere consequenties zou hebben.
Afleren

Waar het instituut echter tot dan als denkbeeld zich
voornamelijk had ontwikkeld vanuit het gedachtegoed
van het modernisme, toegepast op regionale schaal,
was er nu eerder een gepolijste vormgeving ter sprake
gekomen die deels nog gestoeld was op de kenmerken
en verworvenheden van vroeger, maar waar nu een
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gesofisticeerde en geësthetiseerde vormentaal ter sprake
kwam. Georges Baines (1925-2013), Ward Van Steenbergen
en Frank Commers (1943-2013) het waren de spilfiguren
die vanuit hun eigen jongere jaren de verworven kennis van
het regionaal modernisme overbrachten door toepassingen
met lichte wijzigingen en verwijzingen naar internationale
bewegingen, echter nauwelijks zonder enige vorm van
theoretisch discours en kritiek. Baines had connecties
met Max Bill (1908-1994), Commers had bij Léon Stynen
(1899-1990) gewerkt en Ward Van Steenbergen was de zoon
van Edouard Van Steenbergen (1889-1952) die tijdens het
interbellum in het Antwerpse een aantal merkwaardige
gebouwen had gerealiseerd. In die zin ging het om een
zekere eigen traditie en overlevering. Maar ook  ging het
telkens om het project als resultaat en de opleiding was
gebaseerd op het enkelvoudig profiel van afstuderen als
zelfstandig architect met een ontwerppraktijk.
En er was de insteek van het functionele denken en de
gereduceerde bouwstructuur, niet als dwangbuis maar als
doel tot het bouwen van ruimte. Paul Schellekens (1939)
en Lou Jansen (1935) zouden in die optiek hun betekenis
hebben in het onderwijs tot ongeveer het jaar 2000.
Grote verstoring in zowel de opleiding als het bewustzijn
in architectuur kwam er in 1997 via bOb van Reeth’s boek
i.s.m. Willem Koerse met de boutade-titel Architectuur
is niet interessant. De verworvenheden bleken plots niet
meer accuraat; het inzicht in het gemis aan een theoretisch
discours kwam aan de orde; andere gedachten leefden en
hoe kwam dit nu ter sprake in een opleiding waar tot dan
aan toe vooral het chauvinisme van en over Antwerpen
had geprimeerd? Was de boerenlogica belangrijker dan
het concept of niet: in elk geval, het was een reactie tegen
de gratuite vormenverkoop waartegen de ‘waarom’-vraag
van de onderleggers werd geplaatst. Het zou een eerste
stap betekenen,  die 20 jaar zou blijven doorhangen om
dan uiteindelijk mits een eigen reflectie te vervallen in een
onopgeloste tweeledigheid: is de opleiding een technisch
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instituut of een hogeschool, gaat het over pragmatiek of
over conceptuele standpunten?
Deze inhoudsbepaling had ermee te maken dat
architectuur toen verworden was tot een clichématig
esthetisch-cultureel moment dat zichzelf verhief boven het
bouwkundig toepasbare. Kenmerkend was de workshop
waarbij Van Reeth vroeg om vanuit één blad papier een
vaas te ontwerpen die water kon bevatten en waarbij hij
een bloemruiker meebracht ter evaluatie van de resultaten.
Toen bleek dat alle studenten meer begaan waren met de
‘vorm’ dan met de noodzakelijkheid van het bewaren van
water, was voor Van Reeth de maat vol. Het zou een van de
eerste kenmerken zijn van wat later als een ‘pragmatische
aanpak’ zou worden bestempeld.
De broek op de enkels

In die periode nam ook het aantal studenten toe en waar
het docentencorps grotendeels was ontwikkeld vanuit de
eigen context van afgestudeerden, dienden zich de eerste
buiteninstitutionele lesgevers aan waarvan sommigen met
nogal wat minachting weer de laan werden uitgestuurd of
anderen blijvend een reflectie zouden ontwikkelen over
moeizame aanvaarding en/of integratie.
En, ook dat dient te worden toegeschreven aan Walter
Toubhans en zijn loyaliteit tegenover het instituut en
de steun van bOb van Reeth: het was de start voor een
herdenken van de structuur van de opleiding dat als
belangrijkste feit zou resulteren in het installeren van
verticale ateliers waarbij studenten van het derde, vierde
en vijfde jaar konden samenwerken met als doel van elkaar
te leren en diepgaander te kunnen werken. Later, rond
2004 zou dit systeem dienen te worden gewijzigd in een
bachelor- en mastercyclus waar er dan kleinere verticale
ateliers in de bachelors werden ontwikkeld.
Maar die conjunctuur werd genekt door besparingsmaatregelen en wat tot halfweg de jaren 1990 als evident
en haalbaar werd geacht, bleek plots gedwarsboomd door
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een beperking aan financiële middelen: de Hogeschool
had, op basis van toegekende gemeenschapsgelden,
andere financiële middelen dan wat tot dan mogelijk was.
Toubhans die zich aangevallen voelde en die volledig achter
zijn opleiding stond, kreeg het water aan de kin. Hij kwam
samen met studenten en docenten de straat op om aan de
Vlaamse Gemeenschap te laten zien dat de maat vol was en
een opleiding in architectuur niet meer kon genereren wat
ze tot dan had gedaan. Een moment van een parade met
een doodskist en een theatrale scenografie met de broek
op de enkels – letterlijk –  leek een metaforische zet om de
goegemeente kenbaar te maken wat de toestand was.
Achteraf zou echter blijken dat die maat nog voller zou
kunnen en dat er steeds een concept à l’improviste diende
te worden uitgedokterd om de opleiding overeind te
houden. Vanaf 1996 zou de financiële zorg één van de
grootste pijnpunten worden inzake instandhouding.
Dit gaf als consequentie dat het curriculum en corps
jaarlijks diende te worden aangepast, deels om redenen
van wijzigende studentenaantallen en de ermee gepaard
gaande voortdurend verminderende begeleidingsnorm.
Uiteindelijk kwam het er op neer dat elk jaar alles diende
te worden herdacht, wat bijna jaarlijks leidde tot ‘de eerste
keer en steeds opnieuw’.

er ook de constante groeipijnen, de confrontaties met
andere al dan niet net opgestarte instituten en opleidingen,
het besef van niet meer alleen te staan en de vraag naar
een gediversifieerd profiel als afstudeerder – iets wat
voornamelijk ook kwam vanuit de eigen zoektocht van de
pas afgestudeerden die niet meer het vastgelegde pad zoals
voorheen bewandelden.
Het was Richard Foqué die als departementshoofd rond
2005 in een poging om een eigen identiteit te geven aan
de opleiding het concept van de ‘derde weg’ had bedacht:
tussen enerzijds het technische (de universiteiten) en
anderzijds de kunsten (de Sint-Lucasscholen). Het bleek
een artificiële weg te worden omdat de werkelijke identiteit
bijna niet te traceren was. Koen Van de vreken zou in 2012
vervolgens verkondigen dat het niet ging om het Beaux-Arts
gedachtegoed maar om een Polytechnische houding.
Hebben beide ideeën een grondslag gekregen in de
werkelijke inhoud van het onderwijscurriculum? Het
bleken eerder pogingen om enige duiding te kunnen
geven aan een beleid van een opleiding die voornamelijk
gegroeid was vanuit de aanwezigheid van lesgevers
en hun persoonlijke inzet en nauwelijks enige andere
onderbouwing had.

Krampen bij het altijd ertussen hangen

Waar het instituut in de jaren 1970 tot 1990 zich had
gemanifesteerd als zijnde ontwikkeld vanuit het systeem
van een meester-docent versus een kleine groep studenten,
was er vanaf halfweg 1990 een ommekeer te melden. Tot
dan was er bij de docenten steeds een uitwisseling over
architectuur en onderwijs aan de orde via discussies tijdens
jury’s, waar het soms heftig te keer ging. Dit gebeuren
keerde zich om toen docenten eerder vanuit zichzelf een
discours begonnen te geven terwijl de studenten vroegen
om in groep te kunnen werken. Groepsmaquettes,
gemeenschappelijke papers, het waren nieuwe modellen
van werken en presenteren geworden.

In groep versus solo-slim en vice-versa

Bepaalde zaken zijn van doorslaggevend belang geweest
voor de architectuuropleiding: waar het in 1951 reeds
afstand had moeten nemen van het ‘interieur’ om
reden van de specifieke installatie van een opleiding
Binnenhuisrarchitectuur door Jul De Roover (19132010), nam het in 1974 ook afscheid van de opleiding
Stedenbouw. Architectuur beperkte zich bijgevolg tot
het alleenstaand object dat enkel nog een eigen verhaal
vertelde in en over zichzelf, met name verworden tot de
resultante van een bouwkundige schil in plaats van een
allesomvattende conceptuele structuur. Daarnaast waren
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In diezelfde periode – het zou later blijken dat in die
jaren 1990 veel wijzigde– werd ook een eerste aanzet
gegeven van tekenen naar schrijven. Waar in het toenmalig
curriculum de studenten naast hun eindproject ook
een thesis dienden te schrijven, werd stap voor stap ook  
de mogelijkheid gecreëerd om enkel op basis van een
masterthesis af te studeren. Eind jaren 2000 werd dit een
feit.
Er waren ook nog een aantal andere belangrijke
randfactoren. Eén ding dient te worden verklaard: het
theoretisch lessenpakket in de architectuur focuste
zich in twee richtingen: aan de ene zijde alles wat met
geschiedenis en theorie te maken had en anderzijds
de technisch-bouwkundige onderleggers. En beide
‘deelrichtingen’ hadden grotendeels te maken met
specifieke persoonlijkheden en hun eigen visie omtrent
inhoud. Voor theorie en geschiedenis hadden sinds halfweg
1980 Piet Lombaerde (1948), Els Spitaels (1950) en Tijl
Eyckerman (1951) hun stempel gedrukt via onderwerpen
als het regionaal modernisme, de Spaanse stadsomwalling
en de leien in Antwerpen, de Barok en de 19de - eeuwse
gordel van Antwerpen, bijgevolg vanuit pragmatische
redenen voornamelijk gerelateerd tot het grondgebied
van Antwerpen, hoewel hun eigen intenties geheel in
het globale lagen. Er waren toen nog mogelijke mentale
onderleggers zoals o.a. de filosofiecursus van Ann van
Sevenant (1959) Aan de technische zijde was een enorm
praktijkgericht onderwijs aan de orde: detailleringen en
koude bruggen, inpassen van normen en het berekenen
van verwarming en elektriciteit en de voor de toenmalige
studenten te herinneren situaties van werfbezoeken o.l.v.
André Bladt (1954).
Hoe?

Al deze zaken zouden hun weerslag hebben in een
aanpassing en het herdenken van de bacheloropleiding
naar ‘hoe’, ‘waarom’ en ‘waar’, omgezet als ‘Architectuur
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en Bouwen’, ‘Architectuur en Cultuur’ en ‘Architectuur
en Stedelijkheid’. Vanaf 2004 werd een nieuwe structuur
voor de bachelorcyclus ontwikkeld die ertoe bijdroeg dat
studenten op verschillende vlakken werden onderwezen
in een kennisverbreding alvorens de mastercyclus aan te
vangen, waar verdieping aan de orde was. Uiteindelijk,
naar het nieuwe universitair curriculum toe zouden vanaf
2013 deze thema’s dan omgezet worden naar ‘Tektoniek’,
‘Typologie’ en ‘Topologie’, maar de essentie zou hetzelfde
blijven.
Het voordeel van deze inbreng zou snel duidelijk
worden, nl. de uitgesproken visie om programma’s in een
bepaalde richting te concentreren, iets wat later onderzoek
als resultaat zou moeten en dienen teweeg te brengen.
Inmiddels had zich ook, om reden van de studentenaantallen en de erbij horende begeleidingsnormen een
jongere generatie aangeboden als lesgevers, voornamelijk
voor de atelierbegeleiding, terwijl voor de theoretische
onderbouwing bepaalde docenten reeds lange tijd
hun aanstelling hadden. Dit had als gevolg dat er een
discrepantie over actualisering aan de orde kwam die zich
vooral manifesteerde in de technische vakken, met name
daar waar een actualiteit meer aan de orde komt dan het
latente van theorie en geschiedenis.
Oorzaak was o.a. de kritische massa en het zich
voorturend bewegen op de grenslijn tussen mogelijkheden
en verplichtingen, tussen willen en kunnen. Het potentieel
van de opleiding balanceerde tussen een ontwikkeling
vanuit de mogelijkheden van een eenduidig systeem zoals
toepasbaar tot ongeveer 2000 en de erna gestelde normen
waarbij meer taken werden toebedeeld naast het eigen
lesgeven terwijl de evolutie van zowel onderwijs als de
architectuur zelf een zekere versnelling kreeg.
Deze kritische massa (of het niet meer hebben ervan)
zou nog meer een weerslag hebben vanaf 2004 als de
evaluatiecommissies hun intrede nemen, gepaard
gaande met het uitschrijven van zelfevaluatierapporten
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en uiteindelijk ook de nieuwe curricula voor de integratie
in de universiteit. Alle docenten met een belangrijkere
aanstelling (de hoofdambten, sinds 1995 bepaald op
60% en meer) werden aansprakelijk gesteld voor zowel
logistieke verantwoordelijkheden als thematische
onderzoeken en dienden aldus naast hun lesopdrachten
ook andere functies en taken op te nemen. Het werd een
eerste stap naar verdere administratieve ontwikkelingen
die deels werden opgelegd van hogerhand,  namelijk
op gemeenschapsniveau, de nationale raad inzake
de accreditatie, de onderwijsraad, de hogeschool en
uiteindelijk ook de universiteit.
Kennen of savoir-faire

De vraag naar onderzoek steeg gestadig en aldus diende
een eigen ‘instituut’ te worden ontwikkeld waarbij in 2010
ongeveer 17 onderzoekers en doctorandi hun plaats vonden
en in 2012 het eerste doctoraat in de architectuur werd
aangeleverd.
Het inmiddels gestart proces voor de integratie als
Faculteit Ontwerpwetenschappen aan de Universiteit
Antwerpen had ook tot gevolg dat de ontwikkelde structuur
van onderzoek zich verder diende te specificeren en
concentreren rond welbepaalde thema’s. Uiteindelijk
resulteerde dit  in 2012 in acht onderzoekscellen waarvan
er vier aan de basis zouden liggen voor de uitwerking van de
mastercyclus. Niet evident voor een opleiding die zich had
ontwikkeld vanuit een docentencorps met grotendeels de
voeten in de praktijk in de jaren 1980, waarbij een tweede
generatie hun intrede deed maar ook voornamelijk had
gestudeerd in die opleiding en dus vanuit die context was
gevormd en die zich in 2012 geconfronteerd zag met een
situatie die een andere energie en onderbouwing vroeg
dan deze die tot dan werden ingezet. De vier resulterende
onderzoekscellen werden  ‘Patrimonium, Typologie en
Tektoniek’ (PTT), ‘Ruimte-Perceptie-Vertoog-Kritiek’
(RPVK), ‘International Studies: Territories in Transition’
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(ISTT) en ‘Onderzoeksgroep Stad en Ontwerp’ (OSO). Ze
ontwikkelden zich vanuit de interesse- en onderzoekssferen
van de op dat moment aanwezige docenten, de reeds
lopende onderzoeken met de academiseringsmiddelen
die de hogeschool jaarlijks ter beschikking stelde en de
inmiddels vastgelegde contracten met publieke instanties,
beseffende dat verschuivingen binnen afzienbare tijd
legio zouden kunnen zijn. Het was opnieuw een mogelijks
moment van onduidelijkheid inzake visie. Op welk terrein
dient er gefocust te worden? Dit is een essentiële vraag
in het kader van het innemen van een eigen standpunt
en positie naast de andere universitaire instellingen in
Vlaanderen en wat hun kernpunten betreft.
Inmiddels had zich sinds 2005 ook de mastercyclus
gepositioneerd die van het louter stellen van
studentenopgaven een meer onderzoekende houding
aannam en naar onderbouwing zocht. Raamcontracten met
de Stad Antwerpen en Vlaams Bouwmeester genereerden
nieuwe projecten, sommige ervan vonden weerklank in
boekvorm zoals het Bouwblokkenboek en Stad in de School
in de Stad.
Dit waren niet de eerste of enige publicaties die
de opleiding en het instituut in de loop van de jaren
had voortgebracht. Vanuit de relaties met lesgevende
architecten uit het modernisme was er in 1987 beslist om
iets te doen in het Le Corbusier-jaar, wat resulteerde in
twee publicaties, een over de Linkeroever en een over het
Huis Guiette, dat in die periode ook werd gerestaureerd
door Georges Baines. Er dient te worden beklemtoond dat
onderzoek toen sterk gelinkt was met eigen ambitie en
wil van docenten om op vrijwillige basis te werken, maar
wel vanuit een mening dat onderzoek ten dienste staat
van onderwijs en geen op zichzelf staand feit is. De eigen
investeringen leidden zo tot een retour naar de opleiding,
iets wat twintig jaar later bij de officiële installatie van
onderzoek in onderwijs, op basis van de vraag naar
academisering, totaal andere proporties zou gaan
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opnemen.
Het was immers ook duidelijk dat rond 2005 de
diversifiëring naar thema’s ook stilaan geleid had
naar meer dan enkel de alleenstaande architect als
afstudeerdersprofiel: ook de situatie van het werkveld was
gewijzigd en een ‘architect’ kon zich op andere wijzen
maatschappelijk inzetten dan voorheen het geval was.
Men studeerde bijgevolg nog wel af als architect maar men
studeerde ook architectuur als discipline, of: architectuur
werd het vak.
Dit kwam geleidelijk aan ingeslopen in de opleiding,
zowel vanuit formele als informele kant. De drang
om nieuwe tekentools te introduceren zoals gekende
tekenprogramma’s en de 3D-renders in de bachelorcyclus
had al snel ‘vaardigheid’ voortgebracht, waarbij de
resultaten niet louter zichtbaar waren tijdens de
presentaties maar studenten deze snel wisten te genereren
naar bijjobs, en waar sommigen zelfs de uitbouw van
een professioneel bureau ten dienste van architecten en
anderen uit distilleerden.
Dit (onder)zoekende in architectuur, het pluriforme,
het veelzijdige en de inbreng van andere disciplines naast
de architectuur had ook zijn oorsprong in een reeks van
workshops en lezingen, ADSL genaamd – Antwerp Design
Seminars and Lectures – zoals geïnitieerd door Richard
Foqué in 2002. In eerste instantie was dit een participerend
gebeuren vanuit de studenten zelf dat echter snel uitgroeide
tot een internationaal forum met renommee. Een groot
aantal belangrijke gastprofessoren uit verschillende
instituten zouden zo gedurende een week een tijdelijke
inbreng geven in de opleiding en thema’s aansnijden die
voorbij de pragmatiek van het bouwproces gaan, gestoeld
zijn op de actualiteit en een ander klankbord boden dan
het stereotiepe van programmatorische vraag versus
bouwkundig antwoord. Reflectie en discours vormden
een leidraad doorheen thema’s als Sampling, Serendipity,
Happiness, Congruence, Transformer en Dissolution. Dit
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kon enkel gebeuren in een geest van openheid en visie over
multidisciplinariteit. Het zou uiteindelijk rond 2009 ook
een weerslag vinden in het ontstaan van een ‘open studio’
waaruit studenten op vrijwillige basis vanuit een eigen zin
naar onderzoek zelf de vraag en het programma voor een
afstudeerproject ontwikkelen.
Een gemis aan administratieve armslag en/of financiële
mogelijkheden zijn de redenen waarom het ADSL-gebeuren
steeds intern beperkt bleef terwijl het belang ervan niet
onderschat mag worden: bepaalde keynote lectures en
workshopresultaten werden buiten de opleiding om vrij
snel gepubliceerd in belangrijke magazines en op deze
manier kon de eigen energie niet worden omgezet naar een
eigen naambekendheid met voldoende weerslag.
Goesting naar meer

In 1999 had bOb van Reeth afscheid genomen van
lesopdrachten aan het instituut om reden van zijn
aanstelling als eerste Vlaams Bouwmeester. Waar in de
jaren ervoor er tijdens evaluaties onderlinge discussies
over architectuur ter sprake kwamen, leken die vanaf
2000 stilaan te verdwijnen.. Onderwerpen wijzigden
zich, in analogie met de bouwpraktijk en het feit dat vele
jonge collega’s een startende eigen praktijk hadden en
die gespijsd werd via mogelijkheden tot deelname aan
en soms ook gewonnen wedstrijden. Dit gaf aanleiding
tot een aantal toestanden die, positief of negatief, een
bepaalde wijziging met zich meebracht. Er was een andere
economie ontstaan – zeker in Antwerpen en dat zou zelfs
blijken na de economische crisis na 2008 – waarbij er via
een noodzaak aan gekende programma’s ingespeeld werd
op deze transformaties. En waar er vanuit de noodzaak aan
realiteitszin, alom gekende programma’s als woningen,
kantoren, scholen... , nu ook een bevestiging kregen in het
architectuuronderwijs.
Een eerste stap, nl. onderzoek naar andere (vorm)
typologieën in o.a. gevangenissen, zorgcentra, scholen enz.
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was gezet vanuit raamcontracten met de stad Antwerpen
en met de Vlaams Bouwmeester. Dit gaf aanleiding tot een
herdenken van programma’s die verbonden waren met de
werkelijkheid en dus de onderwezen architectuur een eigen
ideologie poogde te geven, wat ze deels had verloren, om
welke reden ook.
Gestadig aan werd de vraag naar het ‘meer’ in de
architectuur vanuit studenten ingezet. ‘Less is more’,
de slogan van Mies van der Rohe (1886-1969), die
decennia lang het architectuurbeeld van de opleiding
had gekenmerkt, werd door de meest geïnteresseerde  
studenten bevraagd. Merkwaardig genoeg bleek tevens
dat deze studenten steeds beter en intelligenter werden.
Dit was te merken doordat in elke jaargang een aantal
studenten was,  die steeds verder wensten te reflecteren,
andere pistes insloegen en visies ontwikkelden waarbij
ze zich begonnen af te zetten tegen de al te gemakkelijke
geplogenheden die het ‘minder is meer’-syndroom had
teweeg gebracht. Minder werd geschrapt, meer kwam aan
de orde. Ze stelden een eigen petitie op waarbij ze angst
voor banaliteit kenbaar maakten, met de vraag om meer
na te denken over inhoud en andere situaties die thans aan
de orde komen, zonder negatief te zijn over een actuele
noodzaak aan programma’s.
Het modernisme als een belangrijke ontwikkeling
in de 20ste eeuw bleek ook ontdaan van zijn slagkracht.
In een studentenbevraging naar wat voor hen de meest
fascinerende gebouwen zijn, werden het Pantheon te
Rome, het Danteum van Giuseppe Terragni (1904-1943),
de Bruder Klauskapel van Peter Zumthor (1943) enz.
aangehaald: gebouwen die voorbij het functioneelprogrammatorische gaan en die getuigen van een
aanwezigheid van het zoeken naar (mentale, sacrale)
ruimtelijkheid. Gebouwen die herinneren aan introversie
en tot toewijding dwingen. Misschien ook het zoeken naar
het toepassen van de eigen emotionele verlangens, te leren
vanuit standvastige bouwprincipes om ze dan opnieuw toe
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te passen op seculiere bouwwerken. Een zoektocht naar
noodzakelijkheid en het essentiële.
Tevens, in diezelfde bevraging ‘kan juistheid aangeleerd
worden in een architectuurinstituut?’ antwoordde de helft
van de masterstudenten met ‘ja’, de helft met ‘neen’. De
eerste groep had het over het aanleren van technische
vaardigheden en het gemis eraan tot nu, de tweede groep
doelde op het conceptueel vermogen dat iedereen ofwel
heeft ofwel zichzelf dient eigen te maken.
Het model van vriendelijke weerbarstigheid

Kritische massa is een van de kernbegrippen in elk
bedrijf en een (architectuur)instituut is dat in zekere zin
ook. Tot kritische massa behoren een voldoende aantal
studenten en het erbij horend nodige docentencorps,
maar ook de nodige lokalen om een gedegen onderwijs
te geven. De architectuuropleiding geniet de voordelen
van de aanwezigheid op een binnenstedelijke campus
maar afspraken en een meer dan 18 maanden durend
proces van communicatief onvermogen resulteerden in
2013 in een specifieke zoektocht. Terwijl het thema van
hergebruik of inherente culturele duurzaamheid een van
de constante onderleggers is in de architectuur, kwam
op een bepaald moment het gebruik van de Lange Zaal –
voorheen tentoonstellingsruimte en sinds 2011 in gebruik
als onderwijsatelier - in gedrang. De discussie bewoog
zich tussen ruimten weg van de campus – van een klein
theater in Antwerpen-Zuid tot een matrassendepot aan
Spoor-Noord – tot plaatsen op de campus zelf: het ‘tempelgebouw’ dat in totale verwaarlozing was achtergelaten en
waar men, ondanks aanduiding van architecten sinds jaar
en dag geen stap verder was gekomen in de dossiers tot
renovatie. Deze lokalen dienden plots een bestemming
als studio’s te krijgen, doorheen een staat van vallend
glas, verdwenen pleisterlagen, duivenpoep, kattenpis,
onveiligheid en vooral: geen natuurlijke verlichting.
Bijgevolg een getuigenis van totale depressie. Zowel het
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eerste Bachelor-jaar als het eerste Masterjaar – de start
van elke cyclus - zouden er hun ‘plek’ krijgen. Al snel werd
een ‘ingenieus’ systeem bedacht: de installatie van ‘the
box in the box’, een soort gesloten houten kist waarin
studenten met hun docent zonder licht noch lucht over
architectuur zouden reflecteren... Raden van Bestuur,
Bestuurscolleges, opleidingsraden e.a. bogen zich er over
de problematiek, de Dienst infrastructurele werken zou
alles in orde brengen. Op het einde van ADSL 2013 met
Dissolution als thema toonden studenten hun neerslag
van deze manier van ondeskundigheid via een kartonnen
maquette: een “kieckenskot” met schuin tempelfront en
melding ‘welcome’ (ze gaven zelf toe dat de maquette een
fout bezat: het echte lokaal had geen raam, in de maquette
was dat echter nodig om iets aan de kaak te stellen). Was
dissolution nu omgezet in oplossing (resultaat) of in
verdwijning van de problematiek? De maquette werd al
snel als een ‘model van de vriendelijke weerbarstigheid’
bestempeld. Natuurlijk had het ook andere connotaties ...
Nooit af

Als parafrase op een tekstfragment van de Nederlandse
auteur Cees Nooteboom (1933) in Labyrint Europa (2012)
kan worden geschreven – stad is in de tekst vervangen
door instituut, maar een instituut is ook een stad - :
‘Want waaruit bestaat een instituut? Uit alles wat er is
gezegd, gedroomd, vernietigd, gebeurd. Het gebouwde,
het verdwenene, het gedroomde dat er nooit kwam.’ Ook
Jan Hoet (1936) haalde ooit in een interview Thomas van
Aquino (1225-1274) aan met ‘Vernietigen om weer op te
bouwen’.
Een zaak staat buiten kijf: het architectuuronderwijs
in Antwerpen heeft steeds iets gehad van een one to
one relatie, gekenmerkt in een bereikbaarheid van
docenten en de ‘gemoedelijkheid’ om architectonische
kennisoverdracht te zien vanuit een intentie tot vooruitgang
van het vak, los van het beroep. En hoewel collectief
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als onderlegger, kan dit het best individueel gebeuren.
Individueel en in groep, inclusief de nodige spanningen.
Dit is altijd de basisintentie van de opleiding geweest:
vrijwaren dat de norm voor begeleiding gevrijwaard werd en
er een persoonlijk onderwijs plaats vond. En dit had soms
te maken met niet evidente keuzes die onderhevig waren
aan factoren, soms intern en soms buiten de opleiding.
Maar daarnaast zijn er de vermelde voortdurende
wijzigingen, bevragingen, herschikkingen , opgelegde
herzieningen, de grotere impact van het administratieve
naast de steeds complexer wordende structuren in
communicatie enz. Ook de talloze verhuizingen in en
rond de campus, de logistieke gebreken, de te beperkte
financiële mogelijkheden, het niet hebben over een
voldoende kritische massa om het gedroomde onderwijs
aan te kunnen bieden en de Vlaamse context waarbinnen
de opleiding zich dient te positioneren, hebben steeds hun
rol gespeeld en tol geëist. Zij ‘vormen’ alle het labyrintisch
parcours van de opleiding die aldus nauwelijks enig
moment van standvastigheid heeft kunnen ontwikkelen.
En, mede in de context van de pregnante aanwezigheid
op Europees niveau blijft er, in relatie tot andere
architectuurinstituten en –faculteiten, de nood aan visie,
aan een gedegen ruimtelijke uitbouw en inhoudelijke
sturing, blijft de noodzaak tot duidelijke standpunten en
positionering, maar het meest van al: de noodzakelijkheid
naar de essentie van architectuur. En dit gaat vooral over
blijven zoeken.
1

Deze storytelling door de auteur (1951) stoelt zich op de volgende feiten: aan het instituut gestart
in 1987 op uitnodiging voor lesopdrachten in de afdeling Interieur, vanaf 1990 lesopdrachten in de
opleiding architectuur samen met o.a. bOb van Reeth, mede-auteur van de uitwerking van verticale
ateliers, naderhand verantwoordelijk voor het deellijn ‘Architectuur & Cultuur’, ADSL-coordinator
sinds 2008 en vanaf 2012 hoogleraar Ontwerpwetenschappen.
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THE ALEXANDER BARTSCHER TRILOGY
TXT_CK_EN_2013
NIET GEPUBLICEERD
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‘The Antwerp Design Seminars & Lectures’ – ADSL – is
an international event that takes place each year at the
Department of Design Sciences at the Artesis University
College Antwerp (from October 1st 2013: Faculty of Design
Sciences, University of Antwerp).
Its aim is to stimulate cross-boundary thinking in design
and to familiarize students in architecture, interior
architecture, landscape and urban planning, with an
interdisciplinary approach towards design problems.
ADSL provides an international forum for faculty and
student exchange. Simultaneously, it’s an informal
platform to discuss current problems related to the
education in design.
The ADSL workshops explore the references on the
yearly given theme and aim to investigate the ‘power’ of a
variety of images and thoughts in landscape, architecture,
engineering, interior design, monument care, through a
poetic and personal intuition in order to reach beyond the
specific discipline. A lecture series accompanies the whole
event’s reflection.
Students initiated the series in 2002 out of a need to
look further en beyond the classical assignments based
on programs. After a list of some events managed by the
former dean prof. Richard Foqué, it was clear that ADSL
needed to become a specific appropriate platform based on
contemporary items. This way themes as Sampling (2008),
Serendipity (2009) and Happiness (2010) were the first to
trace another content by dealing with images, coincidences
and attitudes in the architectonic world. Congruence
(2011), Transformer (2012) and Dissolution (2013) were
pushing deeper into non-formal requests, the last one even
having a double coding because ‘dissolution’ could also be
read and spoken as ‘the solution’.
Step by step the ADSL-workshops became well known
in the institute as it was getting also some resonance
in the European architectural context. People such as
Jürg Conzett, Marcel Meili, Daniel Rossbottom, Raoul
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Bunschoten, Philippe Rahm, Mark Pimlott, Wim van den
Bergh were giving guest lectures focusing on their proper
research and projects as well as on topics related to a
nowadays dealing with a broader view and theory based
design. Workshop leaders, architects and/or artists, from
different institutes such as the Architectural Association
London, Akademie der Künste Wien, RWTH Aachen,
Akademie Leipzig, TU Delft, Politecnico di Milano or
even independent architects from Porto, Berlin, London,
Madrid, were teaching during a five days workshop on
15 students per group. These results were more than the
simple outcome of a given task and program. Looking at
the workshop results, it was a polysemous answer on all
possibilities students could use and understand to trace an
individual parcours. The notion ‘the best week of the year’
was given many times not only linked to the content of the
work but also because of the atmosphere in the institute.
The global themes, together with the results of the more
than 150 workshops relate to a series of contemporary
needs in architecture. In some way it is ‘Research by design’
but also ‘Scale Model 1:1’ and ‘Topos and Anatopism’: a
wide range of open imaginations based on architecture as
a profession. Finally it is on “Making projects” in which
the meaning of drawings, models, future, plans, discourse,
perception… is integrated, but always with architecture as
reality.
Today, there is hardly any notion more talked about
than ‘research’ while mostly an adequate explanation
on what can be stated as important for research in
architectonic evolution is given. In this way the three
workshops Alexander Bartscher introduced for ADSL were
somehow exemplary. Being three times involved in the
city of Antwerp, the first workshop resulting in exploring
visionary backgrounds, the second one related to its
industrial patrimony and the third ‘using’ the Artesis
Mutsaard Campus into a remodelling of spaces, the
workshop themes went from a broader field towards a
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pointed stipulation. This is what searching and research are
about. The titles as much as the introductory and/or result
images of Bartscher’s workshops underlined the content
clarifying that it was not just about the gimmick of the good
image, hardly to be traced if it was real or not but about
the stated reality of the discourse and critic in architecture
as a main point of imagination. No loose interpretations
were possible. The well-defined method of working during
only five days for having the best results, the work intensity
and finally the ‘grandeur’ of the prints showed all that
architecture is a profession we all need to maintain and,
being autonomous as a discipline, it is not just an activity of
freedom but based on conditions out of as many as possible
social and cultural fields.
Enceurgnoc, Ruins and Section – the three themes
Alexander Bartscher introduced for ADSL in 2011 till 2013
– created more than a presence in time and space: they
became a memory, a story (the German word Geschichte
explains best what is meant). It was about a ‘metaarchitecture’, a kind of ideology we have lost during the last
decades. Images questioning the past and searching for a
new architectonic environment and theory.

509

VIJF MP_SEM_1_OPGAVES

1
EEN KLEIN STEDELIJK BLOK ALS AANZET
VOOR EEN GROOT-STEDELIJK HUIS

TXT_CK_NL_2013
OPEN STUDIO MP_CK,
UNIVERSITEIT ANTWERPEN, 2013
NIET GEPUBLICEERD

Bouvila was een familie grondbezitters in een groeiende
grootstad. Zij hadden het idee ontwikkeld om het stuk
verkregen en/of geërfde grond in twee te delen en de helft
te verkopen om zodanig een goed eigen leven te hebben,
denkende dat er toch nog voldoende potentie overbleef
voor de generatie na hen. Echter, na een aantal van
dergelijke manipulaties en transacties kwam de nazaat
Onofre * in de situatie terecht dat er slechts maar een deel
van een stadskwartier – een klein bouwblok – van 40 bij 40
meter overbleef. Hij had wel de voldoende middelen om
het te bebouwen. De economische evolutie van de stad had
ervoor gezorgd dat hij zich op een genereuze manier een
eigen “huis” zou kunnen laten ontwerpen en bouwen.
Hij wil in feite een vaste plek om opgedane ervaringen
te transfereren naar een vaste plaats met specifiek
gedefinieerde ruimten, al dan niet functioneel, maar wel
telkens met voldoende reflectie en aanleiding. Hij vraagt
een jonge architect – hij is de mening toegedaan dat de
nieuwe generatie ook anders omgaat met architectonische
ruimten en een eigen visie heeft ontwikkeld – om met
hem mee te denken en hem aanwijzingen te geven om
zijn zoektocht naar elementaire (essentiële) ruimten vorm
te geven en deze verder om te zetten in een geheel van bij
elkaar gebrachte gebouwen.
Het “kwartier” dient in eerste instantie een onderlegger
te zijn vanuit reflecties en een overdracht te vormen
naar een geheel van gebouwen met specifieke ruimtes
die geconcipieerd worden op basis van een duidelijke
leidraad. Hij vraagt een architect omdat die hem die
precieze leidraad kan geven, met name: hij waardeert wat
de architect hem inhoudelijk zal voorstellen omdat hij
vanuit een waardering voor hedendaagse architectuur
die verbonden is met haar eigen geschiedenis, meent dat
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enkel een architect die met meer begaan is dan louter met
functionaliteit, hem deze betekenisvolle ruimten kan/zal
geven.
Betekenisvol zullen ruimten zijn die hem de mogelijkheid
bieden van lichamelijke en/of mentale afzondering, een
open ruimte, een link met geschiedenis, een speelplek,
een bibliotheek want hij bezit ongeveer 25.000 boeken, een  
ruimte voor het tentoonstellen van zijn verzameling van
ongeveer kunstwerken, verblijfsruimten, enz.
Dit nadenken bezorgt hem het idee van een
“huizengeheel” omdat hij meent dat “behuizen” één van
de kernprincipes van architectuur is. Hij wil het eigen klein
bouwblok dat, los van het gebruik dat aanleiding geeft tot
vorm en grootte, een meerwaarde zal betekenen voor de
architectuur en de stad: een uitspraak over wat architectuur
vandaag kan zijn, of dit klassiek is, analoog, tegendraads,
anders, enz... en hoe het publieke al dan niet doorheen het
private kan of dit werkelijk gescheiden dient te blijven.
Hij vraagt aan zijn architect om in eerste instantie
enerzijds een reeks fascinaties te bepalen, eventueel zelfs
los van de architectuur maar die een visueel, reflectief
ruimtelijk concept en kader bepalen waarover het project
kan gaan, hoe het zich zou vormen. Beperkt in zijn
denkvermogen over architectuur vraagt hij anderzijds
ook of de architect hem schetsmatig of in maquette een
voorstelling kan geven wat een leidraad zou kunnen
betekenen: wat eventueel mathematica is, proportie,
materiaal, structuur of wat bijvoorbeeld een overbrengen
van gebouwen op een andere plek zou betekenen als
confrontatie met nieuw te ontwerpen fragmenten.
Het geheel dient “genereus” te zijn in architecturale
betekenis, dit wil zeggen dat het een openbaring kan zijn
in de interieure ruimte, in de plaats waar het zou gebouwd
worden, in de eigen conceptuele context, in het denken van
de architect. Het dient bijgevolg niets anders te zijn dan
louter zichzelf, ondanks het feit dat misschien later heel
wat organisatorische elementen hun plaats zullen dienen te
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krijgen, maar die de essentie niet zouden mogen verstoren.
Hij vraagt aan zijn architect om die leidraad, die
onlosmakelijk verbonden zal zijn met zijn ontwerper, zo te
relateren dat deze in een tweede vraagstelling ook gelinkt
zal worden aan een plek: moet deze binnenstedelijk,
abstract, literair, conceptueel, theoretisch... zijn, met
andere woorden: de vraag stelt zich welk standpunt de
architect gaat innemen om zijn ideeën in een vorm van
genereus denken om te zetten op een specifieke plek.
Het gaat trouwens om een samengaan van architecturen,
vanuit de geschiedenis tot nu, voorlopig nog abstract
maar waar er in enkele volgende stappen een concretere
invalshoek ter sprake zal komen, gepaard gaand met de
eigen ideeën en zienswijze van de architect zelf. Hij had
fragmenten gelezen over een verzameling van architecturen
zoals bijv. Gabriele d’Annunzio dit had gedaan, of ook
Keizer Hadrianus, enz... en: hij wil iets achterlaten aan
volgende generaties dat als “model” kan staan voor de
toekomst en aldus geschiedenis kan worden.
De opdrachtgever weet dat zijn opdracht op dit moment
vaag is en hoopt via antwoorden van zijn architect steeds
verder en concreter en dus preciezer zijn opgave te kunnen
bepalen. Op zijn klein stedelijk blok wil een “groot-stedelijk
huis” waarbij het om meer gaat dan louter een woonst
voor zichzelf - dat los van het zelf te bewonen, ook andere
gebruiken zal toelaten, steeds met een genereus karakter
als onderlegger, iets wat voor hem architectuur betekent.
Bijgevolg een “huis” in de hedendaagse Centraal-Europese
betekenis.
Hij wil graag de eerste ideeën van de architect vertaald
zien in een eenvoudige kleine maquette dat een evolutie
kan inhouden, en in een verzameling van architectonische
beelden die hem verduidelijken waarover de architect het
wil hebben.
*
Onofre Bouvila is de protagonist én spilfiguur in Eduardo Mendoza’s roman De Stad der
Wonderen, heruitgave 2013.
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2
MEIN HAUS
[ CAMPANILE ]

Het had Onofre Bouvila steeds verwonderd dat
architectuur andere onderleggers kon hebben dan de
louter functionele die de eerste vraag van beschutting
uitmaken. In die zin was er niet enkel het feit dat
literatuur een inhoud kon zijn maar ook dat filosofie
een zekere reflectie kon bieden, laat staan welke andere
culturele of maatschappelijke uitdrukking ook...
Het was hem ook niet ontgaan dat tijdsgeest iets
anders was dan datgene er zich op dat moment als beeld
ook voordeed. Hij had gezien dat abstractie ook een
verdichting van indrukken, beelden en/of reflecties kon
zijn. Het huis voor Margarete Stonborough-Wittgenstein
was hem daarin bijgebleven: het meubilair en het
entourage van de opdrachtgever had niets van doen met
het uiteindelijk resultaat van de woning.
En terwijl de uitwerking van het gebouw over een
mathematische precisie handelde – de sequentie van
verhoudingen vanaf de inkom over de ‘Diele’, via de
‘Musiksaal’ tot de ‘Emfangzimmer’ – en ook het verhaal
van de exacte hoogte van de kolommen op 383 cm (en
beseffende dat Ludwig Wittgenstein het gelijkvloers
had laten afbreken omdat er een fout van 3 cm in de
realisatie was getreden) verwarden hem toen hij besefte
dat de funderingen zich niet exact onder de muren van
de woning bevonden. Of hoe kon hij nu elke verstoring in
juistheden interpreteren? Of was het nu zo dat architecten
met verstoring en dissonanten nu juist iets concreets
konden maken?
Deze thema’s had hij ook eerder ontdekt in het meest
Europese huis, 100 jaar gebouwd. Het was het eerste
huis van die architect, maar zat boordevol verstoringen
en vraagtekens, verwarringen en dubbele coderingen
... Een huis als een ruimtelijk plan, of had plan nu ook

514

een betekenis in de derde dimensie? Kon het zijn dat
een doorsnede meer betekent dan een plan om inzicht
in de ruimte te geven. Had die architect trouwens niet
ooit eens gezegd dat zijn woningen daarenboven niet
gefotografeerd konden worden en meer enkel in realiteit
konden worden ervaren?
Een stedelijk vertikaal huis, maar hoe zit dat nu in een
historische context zoals bijvoorbeeld een palazzo.
Had een vormverschijning bijgevolg te maken met de
uitdrukking van wat er zich functioneel binnen afspeelde
of was daar nu een duidelijke scheiding? Elke passant
hoefde toch niet te weten hoe iemand een huis bewoont.
En, was een huis nu niet geconcipieerd om te be-wonen,
hierbij het interieur afzonderlijk bepalend van het
exterieur?
Vanuit de eigen geschiedenis en het verloop van een
steeds kleinere footprint (de bouwplek leek bij elke
generatie minstens naar de helft te gaan qua oppervlakte),
zag hij zich voor voldongen feiten komen dat ene
vertikaal huis, een toren, een ‘Hochhaus’ nog de enige
mogelijkheid was om een manifest te bouwen, een soort
campanile voor de eenzaat die hij is, naar model van
John Hejduk voor Venezia want hij wist dat zijn architect
ooit eens een project voor een Venetiaans palazzo had
gemaakt...
Een verticale stadswoning, dat was nu wat hij wou vragen,
een aanwezige onopvallende woning in een Europese
stad. En met ene zo klein mogelijke inname van ene plek,
omdat al de rest er rond en wat hij ooit bezat, noodzakelijk
was om dit nog ultiem te kunnen  bouwen.
Een huis voor hem met de nodige familiariteit, bruikbaar
maar overdraagbaar en dus duurzaam in gebruik. Met
een vorm als een harnas en gebaar in een eigen taal naar
de stad. Zoals historische architectuur in zijn ogen steeds
geweest was.
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3
GESTALT

Eén van de meest tot de verbeelding van de reiziger
sprekende schilderijen is ongetwijfeld ‘De Toren van Babel’
van Pieter Breughel (Museum Boymans van Beuningen,
Rotterdam). Het zicht op de weg die zich als een spiraal
naar de top beweegt om er in een sublimatie te eindigen
beproefde Onofre Bouvila’s denkvermogen over wat er aan
de hand zou zijn in het allerbinnenste van de ‘toren’.
Hij vergeleek dit beeld met wat ook Maarten van
Heemskerk had verwerkt, door Francesco Borromini
toegepast voor de spits van de San’Ivo alla Sapienza te
Rome. Ook hier begint de spiraal ‘ergens’ om te eindigen in
dat ultieme sublieme moment op de top.
Het beeld van trappen geschakeld aan ruimtelijkheid
heeft doorheen de gehele architectuurgeschiedenis
een belangrijke rol gespeeld zoals bijv. de barokke
Treppenhäuser. Maar hij had ook kennis genomen
van andere begrippen zoals een ‘corps de logis’, een
‘promenade architecturale’ – een cinematografische
‘travelling’ - en besefte dat er een zekere architectuurtaal
was ontwikkeld waarbij woorden en begrippen omgezet
werden naar architectonische beelden en concepten.
En het begrip Haus bezit daarnaast ook nog andere
connotaties dan wat  te simpelweg als huis wordt
bestempeld. In die zin lag het filosofische van het begrip
– zoals zo dikwijls beschreven in het Centraal-Europees
denken in de vorige eeuw – hem nauw ter harte.
Bijgevolg wil Onofre Bouvila op zoek naar die ultieme
ervaring van een trappenhuis. In een kubus met een zijde
van 10 meter vraagt hij naar het projecteren van vijf mentale
‘woonruimtes’ waarbij identiteit wordt verkregen door
een proces van transformatie van het kubus-Gestalt, de
assemblage of toevalligheid van tegenstellingen, de vorm in
de vorm, of de wereld als idee.
Hij verwacht echter dat wat de architect hem zal
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voorleggen als beeld, ook onmiddellijk een vertaalslag
heeft van een werkelijke constructie. Hij vraagt om een
‘model’ te maken (hij houdt van dat woord omdat het zowel
een theoretische als een pragmatisch-beeldvormende
connotatie heeft) dat zo gemaakt is alsof het in de realiteit
op ware schaal ook zo zou kunnen worden geconstrueerd.
Het resultaat moet hem inzicht geven in een stapsgewijs
proces van interventies en het voortdurend afbreken en
weggommen van overbodigheden, finaal uitgewerkt in een
unimateriaal model op schaal 1:33.
4
DONKERTE EN LICHT
[ VOOR VVG ]

Inmiddels weet Onofre Bouvila dat architectuur over
ruimte en over materie gaat en een diepere betekenis
veronderstelt. Zijn architect heeft hem tot nu toe op dat
terrein voorlopig zijn honger gestild. Anderzijds is er iets
dat hem vertelt dat architectuur ook een maatschappelijk
fenomeen is, soms te midden in het gebeuren, soms
vertaald als een fysiek of mentaal labyrint.
Tot nu toe dacht hij dat het in architectuur steeds om louter
gebruiksmatige vraagstellingen ging, maar stapsgewijs
besefte hij dat er andere achtergronden kunnen worden
beschreven en in beeld gebracht. En dat een (beeld)verhaal
ook de inhoud kan bepalen.
Petites Wasmes 26 Dec. 1878
Borinage Hainaut
“Wat mij aangaat, gij begrijpt wel dat er hier in de Borinage
geen schilderijen zijn, dat men zelfs over ’t algemeen
ganschelijk niet weet wat een Schilderij is, zoodan spreekt
het van zelf dat ik op ’t gebied van kunst ten eenemale
niets heb gezien sedert mijn vertrek uit Brussel. Maar dit
neemt niet weg dat het hier een zeer eigenaardig en zeer
schilderachtig land is, alles spreekt als het ware en is vol
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karakter.”
(Fragment uit een brief van Vincent Van Gogh aan zijn broer Theo)

Hij had inzicht gekregen in de brieven die Vincent van Gogh
naar zijn broer Theo had geschreven bij zijn aankomst in
de grauwe Borinage-streek. Tevens herinnerde hij zich de
film ‘Misère au Borinage’ (1933) van Henri Storck waarbij
het donkere van de streek een nog grotere indruk op hem
had gegeven. Op zoek naar de plek waar Van Gogh zou
geresideerd hebben, ontdekte hij dat het kleine huisje
van mevrouw Denis nog steeds aanwezig was. Maar alles
in die streek was verlaten, een werkloosheid van 80% met
elke vorm van uitzichtloosheid brachten Onofre nu op het
pad van wat Vincent zelf had gepoogd: iets te ondernemen
in die streek, een ondersteuning, een lichtvlek, een
kleuraccent... iets wat ook Van Gogh had gedaan in zijn
verder werk.
Hij herinnerde zich dat er voor het schilderij ‘Guernica’
van Pablo Picasso door Alvaro Siza een project was
gemaakt, specifiek voor het aanschouwen van dat belanden
meesterwerk, ergens naast het Prado in Madrid. En hij had
weet van de schilderijen die Mark Rothko had gemaakt voor
de kapel zoals gevraagd door de collectioneurs de Menil in
Houston in 1971, of de ‘Seagram Murals’ te New York.
In die grauwheid van de streek, iets anders dan
wat hij kende vanuit zijn eigen achtergrond van een
bloeiende en economische grootstad, wou hij een gebouw
laten ontwerpen, waar één of meerdere ‘zonnebloem’schilderijen van Van Gogh een tijdelijke plek zouden
kunnen vinden, als dependance van een museum, (zoals de
grote musea er wel steeds meer en meer hebben) maar waar
er een educatieve zone zou kunnen worden voorzien, als
een plek die aanleiding zou kunnen zijn om weg te geraken
uit de donkere grijsheid en die het licht dat Van Gogh later
had ontdekt zou kunnen inhouden als een nieuwe projectie
voor de omgeving, de streek, de bevolking. Geen plek
van bevestiging van afgesloten bezit, maar van verlichte
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diepgang, letterlijk en figuurlijk.
Het project diende geen juiste situatie aan te geven,
maar zou kunnen fungeren als inzet, aanleiding zijn ter
discussie van hoe een oeuvre van een kunstenaar die
nauwelijks bekend was tijdens zijn leven, toch een ander
facet heeft gebracht in de kunstgeschiedenis en hoe dat
een ander verhaal kan opleveren dan het gekende van een
museum, of wat er vandaag gebeurt via het mercantiele
van de aanschaf voor nieuwe nog te bouwen musea in de
Golfstaten waar hij een totale afschuw voor heeft. In die
zin wil hij dat kunst gedijt in haar oorspronkelijkheid.
Hij wou ook geen verloochening van het ondergrondse
mijnlandschap, geen afgelikt project, maar iets dan zich
vasthecht aan een situatie, een toevallig fragment dat
opnieuw zijn plek vindt.
Maar er was wel Yann Kersalé die de studie voor Jean
Nouvel’s ontwerp voor het Louvre museum te Abu Dhabi
(2006-) omschreef met ‘La lumière pleut’ (Het regent licht)
naar de zinsnede van Arthur Rimbaud in Le Dormeur du Val
(1870).
Met deze vraagstelling wil hij nu zijn architect uitdagen
of het mogelijk is een (fragment van) architectuur te
concipiëren vanuit een ander gegeven dan het louter
functionele inzake gebruik en/of programma. Kon het
zijn dat een dergelijke instelling aanleiding zijn tot het
maken van een ruimtesequentie die zich op een andere
manier opstelt en aldus een verhaal in en tegen kunst en
architectuur vormt, een al dan niet te koesteren afgesloten
afgezonderd deel in stad of landschap. Vorm en verhaal,
gebouw en context: verdwalen in een labyrint. Het buiten
in het binnen. En uiteindelijk tot besef komen. Was het
niet de Amerikaanse kunstenaar Robert Ryman die ooit
over zijn eigen werk zei ‘It’s all about painting’ waardoor hij
dacht dat het in architectuur gaat om ‘It’s all about...’ en dat
woord slikte hij even in want hij wou het als antwoord van
zijn architect krijgen.
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Misschien, dacht hij,  zou in dit kader een ruimtelijke
partituur in een al dan niet bestaande situatie een goed
uitdrukkingsmiddel voor een typische ruimtelijke
‘beeldmontage’ zijn, een ‘ten huize van’, een setting voor
mensen die hij uiteindelijk wil laten inzien dat niets
uitzichtloos is.
5
AMBITION AND UTOPIA

Zijn omzwervingen en discussies en de antwoorden van
zijn architect hadden Onofre Bouvila doen beseffen dat hij
concreet naar iets op zoek was, wat hij tot dan nog niet had
kunnen formuleren. Hij had steeds in vormen gedacht,
nauwelijks in ideeën en verbeelding, en had zo getracht dat
alles zich zou concretiseren.
Stapsgewijs was hij tot het besef gekomen dat hij misschien
iets zoekende was dat zich nog niet voorgedaan had, iets dat
hij zich ingebeeld had maar nog niet kon omschrijven. Het
leek hem een ganse opgave om dit uit te schrijven. Kwam
dit uit de stad waar zijn origine lag, vanuit een ambitie naar
wat anderen nauwelijks doen?
Thuis bestudeerde hij de situatie van het steeds kleiner
wordend perceel en hij vroeg zijn architect om een gesprek
over wat toekomst kan zijn, wat voor hen beiden een nietgedefinieerde zoektocht is, wat fascinatie betekent en
wat hun verlangens zijn in en naar het eigen vakgebied.
Onofre was kunstzinnig maar wou de eigen afkomst niet
verloochenen; hij wou de wereld, een nieuwe wereld, in zijn
project bevat zien (onafhankelijk van wat ‘wereld’ en ‘huis’
zouden kunnen betekenen).
Zijn gesprek met zijn architect had hij daarna genoteerd,
hij had het geschetst, en het zou nu de formulering worden
van een werkelijke denkbeeldige toedracht. Maar dat kon
of wou hij nog niet bepalen: er was enerzijds de stedelijke
of landschappelijke context dat hem nu op een andere
manier intrigeerde en anderzijds was er het besef dat hij
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op het punt stond van iets te zien, te schrijven, te tekenen,
van wat binnen afzienbare tijd misschien van onnoemelijke
betekenis zou kunnen zijn. Eduardo Mendoza en Italo
Calvino hadden hem verder doen nadenken.
Maar zijn geest kon niet verder denken dan waar hij tot dan
in staat was. Er waren de limieten, de beperkingen maar er
was het inzicht, het doorzicht dat hem sterkte.
En er was het gesprek met zijn vriend dat hem aanleiding
gaf tot perceptie van een thema waarover nauwelijks nog
iemand durfde te spreken, maar dat de mensheid steeds
had bezig gehouden. Filarete, Cerda, Le Corbusier...
Niemeyer, Lampugnani, Sixtus V... Nieuw-Amsterdam,
Xi’an, Hadrianus... Wenders, Richter, Grunberg... Palladio,
Venezia, Calvino... New York, Dotremont, Giotto... Imhotep,
Tokyo, Schinkel... Superstudio, Kiessler, Lalibela... ..., ..., ...
alles had er iets mee te maken, alles had dezelfde zoektocht
als onuitgesproken onderlegger, alles bevond zich te
midden een meer dan drie millenium (voort)durende
ontwikkeling.
Was de architect nu niet zelf Onofre Bouvila? Of was
de opdrachtgever enkel een romanpersonage en had de
architect zich iets ingebeeld, want verbeelding was steeds
aan de orde geweest? Was de architect aldus ook niet het
personage in het subject en context van de architectuur?
Had Onofre zijn eigen stad niet achter zich gelaten om een
nieuwe visie, een nieuwe stad te ontwikkelen, een andere
vraag te beantwoorden, een vertaalslag van inhoud naar
vorm te bedenken, iets van vandaag om te zetten naar
morgen dat niet gisteren zou worden.
Pas na het neerschrijven van het ‘ontwerpgesprek’ – hoe
moeizaam ook hij zijn taal kon omzetten en vatten – besefte
hij waarover het allemaal gedurende drie maanden had
gegaan: de constructie van een geprojecteerd ideaal,
een verhaal dat hij in een architectonische tekening en
idee wou omgezet zien, een soort ultieme droom  over de
werkelijkheid dat architectuur is: een stuk stad, of een
nieuwe stad als een stuk architectuur.
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De architect – Onofre Bouvila zelf – besloot om zelf een
aantal stellingen uit te schrijven waarover hij/zij het in het
vervolg wou hebben in vorm en inhoud, in context en site.
Een eigen ambitie, misschien een utopie. Als een stad vol
wonderen.
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