
Vernietigen om op te bouwen

Architektuuronderwijs is als een laboratorium : architektuur dient er te worden onderzocht
vanuit aktuele gegevenheden.
Meer dan ooit echter zijn architektuurinstituten vandaag het residu van een evolutie van een
decennium waarbij architektuur tot een megalomaan modeverschijnsel is geworden,
voornamelijk gepubliceerd in trendgevoelige weekbladen. Architekten 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. Architektuurstudenten 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 projekt 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
reflektie over zichzelf en over het medium "architektuur", met name de instandhouding van de
wereld, te niet doen.

Wat is interessant ? Is het interessante interessant ? Is interessant doen interessant ? Is
architektuur nog interessant ?

Architekten 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 architektuurtaal bestaat niet meer. Zo is een gebouw
verworden tot een uiting van oppervlakkig en objektmatig kunnen dat enkel als manifest dient.
Maar een duidelijk gebouw, een koncept dat gebouwd is vanuit een taal van logisch en
konstruktief denken bestaat niet meer.
Meer dan ooit dient architektuur opnieuw te worden begrepen vanuit een bezig zijn met het
essentiële: het bouwen. Meer dan ooit dient het beroep van de architekt opnieuw te worden
beschouwd als een ambacht dat vanuit koncepten en met dit bouwen groeit en dat kan
worden aangeleerd. Meer dan ooit dient de inhoudelijke schaal van elke architektuur het
formele van het objekt zelf te overstijgen.
Alle -ismen verdwijnen, elke formeel gedoe verwordt tot niets wanneer teruggegrepen wordt
naar dit essentiële kenmerk van architektuur.
Iedereen weet inmiddels dat we de utopiën 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 konkrete problematiek rondom ons aan



bod. Die ontstaan nog altijd vanuit eenzelfde goedkope estetisering: verduisteren van
onzuiverheden, verbergen van frustraties.

Banaliteit, trivialiteit, leegte en gemeenplaats zijn in elke omgeving alom tegenwoordig maar
architekten 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.

Architektuur als kontekstueel bouwen, gezien vanuit de eigen kontekst van techniek,
konstruktie 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 gekoncipieerd en waarmee dient te worden gewerkt. Dit is het interssante terrein van
de architektuur : een harde schoonheid die resulteert vanuit dit bezig zijn met deze essentiële
materie.
De architekt 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. Architektuur zal pas
dan een getuigenis worden van een authentiek denken. Architekten moeten opnieuw
landschappen bouwen: de eigen landschappen van de architektuur.

Hierin speelt het onderwijs een cruciale rol : los van elke funktionalistische formule vaarwel
zeggen aan elke herkenbare zekerheid, opnieuw vragen als antwoorden formuleren, stimulans
zijn om koncepten 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 logika van konstruktie in gebouwen
die hun plaats vinden in een kollektieve 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 architektuur 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 ..." (*)

Christian Kieckens

(*) Jan Hoet, conservator van het Museum voor Hedendaagse Kunst Gent, in radioprogramma
"Vriend en vijand" (Radio 1, zondag 13 maart 1994)


