
ABSOLUUT ? / ARCHITECTUUR ?

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

Deze werknota’s van de Amerikaanse kunstenaar Ian Wilson, (cf. Discussions) geven op een

originele manier de thematiek van The Absolute weer. Wilson tracht de abstractie van het

absolute te begrijpen. Maar wat is het absolute als we het over architectuur hebben? Het terrein

van het denken, het handelen of van dat wat we niet verklaren, wat we willens-nillens meegeven

en nooit uitleggen? Een recent werk van Wilson (een reeks van 20 boeken) vermeldt maar één

woord, steeds hetzelfde op elke pagina: Perfect.

De laatste decennia is architectuur één van de belangrijkste thema's in de fotografie geworden.

Echt nieuw is het niet. Al in 1460 maakte een leerling van Piero della Francesca het beroemde

schilderij Veduta della città ideale (Palazzo Ducale, Urbino) waarbij verschillende architecturen als

één stedelijk geheel afgebeeld werden. Een gelijkaardig verhaal zien we 3 eeuwen later bij Rialto

con il ponte secondo il progetto di Palladio e con altri edifici palladiani Antonio Canaletto (1759),

(Galleria Nazionale, Parma). Aldo Rossi schreef dat het het vermogen van de fantasie bevat,

ontstaan uit het concrete.

In het kader van “ABSoluut Architectuur” is de zinsnede van Rossi des te pregnanter, omdat het

een aanzet geeft om de recente ontwikkelingen inzake architectuurrepresentatie te vatten. Wat

opvalt, is dat het - naast de eigenlijke voorstelling -  ook veelal gaat om het construeren van een

beeld. Daar waar het bij het gros van de (architectuur)fotografie op neerkomt om een specifiek

moment of gebouw vast te leggen, kan hier gesproken worden van het neerschrijven van

verschillende momenten in één beeld, zoals in de portretkunst. We kunnen de selectie van

architectuurbeelden en/of architecturen dan ook beschouwen als een reeks portretten, met een

eigen karakter en identiteit.

Om de relevantie van de representatie duidelijk te maken, lijken me enkele zijsprongen inzake de

context van het architecturale denken en de relatie absoluut/architectuur op zijn plaats.

Het thema van kennisoverdracht – met fotografie als uiting hiervan - vindt zijn oorsprong in de

bestaansreden van elk individu dat via kennis een bijdrage wil leveren tot de evolutie van de

maatschappij en met een eigen visie een proces in gang wil zetten en wil deelnemen aan het

vooropgestelde discours. Kunnen we dan spreken over het subjectieve in het absolute?



In de architectuur komen plotse wijzigingen of nieuwe uitvindingen nagenoeg niet voor. Alles

vindt zijn oorsprong in het herdenken of het heruitvinden van wat al bestaat of gekend is. Nu

komt de vraag: op welke manier dient architectuur zich aan en hoe kan men verder bouwen aan

het proces van overdracht van het gekende.

Maar wat is weten en wat is kennen? Wat is verder bouwen? Wat weten we? Hoe definiëren we

dit weten? Hoe passen gebruiken zich in inhouden? Wat betekent de kennisoverdracht in taal, in

beeld, in ideeën, in concepten? What do we know about the absolute? What do we want to say

about architecture?

Deze uitgave staat in relatie tot het denken waarmee we ons allen inhouden. In dit voorgestelde

discours is niet zozeer de formele gedachtegang van belang, maar wel de vaagheid aan

contouren buiten de wereld van de architectuur. Hoe positioneert dit denken zich? Waar bevindt

zich de verhouding tot cultuur en kunst, tot geschiedenis, tot context, ervaring en het leven of tot

het denken zelf? Of dienen deze vragen omgekeerd te worden gesteld? Wat zien we? Hoe zien

we het? Wat tonen we? Hoe tonen we het?

De geselecteerde beelden vinden hun oorsprong in de wereld van de overdrachtelijkheid zoals:

relaties tussen gebouwde structuren, vraagstellingen, anekdotes, wisselwerkingen, enz. In die zin

zijn verschillende visies, subjectiviteiten, in het beeld zelf beargumenteerd. Is dit boek een

“promenade architecturale”? Zijn dit de poché-ruimtes van ons denken? Of meer specifieker: wat

zegt ons een camping-car voor de woning van Peter Callebaut in Zeebrugge, wat is de structuur

van de brug in Temse, wat betekent een doorzicht door een raam, enz …

Er is dus meer aan de hand: het gaat niet om een verheven weergave van architectuur of om

een theoretisch model. Wel om een kritische blik, een onlosmakelijkheid tussen onszelf en de

dingen die ons omringen. Of om het met Rémy Zaugg te zeggen “Aber Ich, die Welt, Ich sehe

dich”.
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