
OVER-LEVEN

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 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 aanwezig- deel 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.

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 Desmidt-Hudders, 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 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 der Meister’.
Er zit een soort van weerbarstigheid in hun werk, iets dat voorbij het voorbijgaande gaat.
Hun werk blijft overeind doorheen elk geschreeuw van herhalende en/of aangepaste
design- of architectuurproductie. Terwijl ze voor zichzelf de grenzen tussen verschillende
disciplines opheffen, blijft het echte vakmanschap door alles overeind.

Ik schrijf deze tekst aan een tafel, in een ruimte met uitzicht over de stad. En zoals alle
palazzi en ville nog steeds niets aan ruimtelijkheid hebben ingeboet en gelijk welk
gebruik kunnen blijven opnemen, zo zijn er de interieure objecten die elke wijziging en
vernieuwing mogelijk maken. Architectuur is duidelijk iets anders dan design. Ik kan niet
anders bedenken dan dat het oeuvre van Claire Bataille en Paul ibens met dit soort
gevoel voor architectuur en dus met overleven te maken heeft.
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