
INGEBEELD, UITGEWERKT EN VERDWENEN

FRAGMENT 70, Lucky Cola.
Als student 2° jaar architectuur een eerste bezoek aan de beurs te Kortrijk en in
verwarrende confrontatie met het gedachtengoed 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 4° 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 zeventig 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
constructie-systeem 78 van Claire Bataille en Paul ibens. Interieur of constructie of
architectuur? Architectuur en wat met interieur-architectuur?

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 infeite 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 van de vorm an sich?

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 50-tal 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 Ponti in Milaan, Pieter De Bruyne werkte bij Ponti ... Overdracht van
reflectie: het post-moderne als hedendaagse utopie (of enkel als houding?).

FRAGMENT 84. Herdenken.
Tentoonstelling van een aantal meubelen van Pieter De Bruyne wie de studies over de
Ruimtelijke systematiek in het oeuvre van Francesco Borromini en de Pyramide van
Cheops heeft gezien om reden van de 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 dieper met architectuur bezig te zijn: Adolf Loos
als leider, “trotzdem”.

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
brasserierafel 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 interieure ruimte 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 fragmentaire verbinding wordt een gehele brede laan doorheen de 5 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.

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”, 10 kunstpaviljoenen worden ontwikkeld als poorten of overganszones 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 muggegaas 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 ... 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 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, speigelingen, 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 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 20° eeuw georgansieerd. 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 inrchting van een grote stand. De planmatige setting van
volumina met meubelen in één richting staat loodrecht tegenover de verticale vaandels.
De interieure ruimte 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, tectoniek, 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 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 1954, de installatie is een
regelrechte uitdrukking van deze intimiteit. Nuchterheid versus ingetogen zoeken.

FRAGMENT 98_2. Kunst.
Durlet vraagt opnieuw een stand. Een grote lampekap, een muur en een plateau. De
lampekap 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 ruggegraat. Naast de functie van
galleria, passage of 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 85 meter zal aldus in definitieve fase 300 meter bedragen.
Om allerlei redenen zijn alle buitenmaterialen gekozen in de optiek van ‘afwezige
aanwezigheid’: duidelijk en afstandelijk terzelfdertijd. 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, perpsectief 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 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 particpeert 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 gedachtengoed, 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 terzelfdertijd. Figuren voor en achter deze wand: toeschouwers en objecten.
Hij maakt gebruik van de 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 rethoriek.

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
tectonieken 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 ruggegraat -rambla- ontworpen in 1998 en uitgevoerd in 1999. De
nieuwe situatie dient te voorzien in de totale link tussen alle 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.
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 5 miljoen euro
voor het gebouw en uitbreiding zijn niet opgenomen in het budget. Gevolg: het ontwerp
wordt afgevoerd en het plan van arch. Goddeeeris 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 300 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, het andere als een groen geheel voor de witte meubelen. Het
laatste werd niet gerealiseerd, of: een half verhaal als resultaat.

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 Stadaard Magazine al een interview had afgenomen aangaande de
ervaring gedurende 9 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 catalogus-tekst met de eenvoudige
melding “wat is dat nu voor u, Zwitserland?”. De tekst verwordt tot een soort van reflectie
over de Zwisterse houding in architectuur, “wat heb ik geleerd?”, “wat is de overdacht
van kennis?”. Het is tevens de aanzet tot een nieuw denkpatroon voor
studentenopgaves. 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 Chalet. 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 Chalet van Mc Carthy tegenover deze
van Häberli. Verbeelding tegenover geschiedenis, fragiliteit tegenover neutraliteit, poësie
tegenover gebruik. Daar gaat ook architectuur over, of zoals Zumthor: “Tussen beeld en
realiteit”. Na 20 jaar wordt CH in arCHitectuur verhelderd, maar ook in meCHanics.

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.

Christian Kieckens, maart 2007.


