
ROLAND _ ROPS

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 Saint-Loup 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 grootsheidswaanzin die een derivaat is van een
stylistisch 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 21ste 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.

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 de ommanteling van de
wanden -het canvas-. dat zowel als een neutrilsator 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
tentoonstellinsgwanden aan de dwarse muren en de tweede verdieping met het belang van de
paralelle 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 idee-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
verwijzigingen ingelast zijn naar "plekken" 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 direkte 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 glamour-architectuur 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 stedenlijke?). Zijn ontwerp past zich in temidden 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
thema. Het is deze huid dat ook het nieuwe beeld geeft aan het gebouw. De gevels van de
universiteitsbibliotheek te Eberswalde (1997-99) (D) voorzien van door Thomas Ruff met
fotografie gescreende beton- en glaswanden of de uitwerking van het Ricola-marketing
gebouw te Laufen (1997-99) (CH) 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
geconcipeerd die de ruimtelijke dimensie van het gebouw bepalen: verdichten via transparantie.
Maar anders dan bij Herzog & deMeuron 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 (1996-98) 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 (1914-1997) 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 (1991-98) 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 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
waardelose 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 post-modernisme 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.



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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