
"MEIN ERSTES HAUS"

In 1908 ontwerpt Adolf Loos zijn "erstes haus" aan de Michaelerplatz te Wenen. Dit
knooppunt van straten, gevormd door historische gebouwen, had tot dan voortdurende
wijzigingen ondergaan. Loos bouwt er echter zijn huis, vrij van ornamentele expressie,
trekt zich terug t.o.v. de bouwlijn, geeft perspektief en kreëert een plein dat -ondanks de
in die tijd gebeurde polemieken en diskussies- sindsdien een ongewijzigde plek van
betekenis en geheugen in de stad is geworden.

Als er een regel is die stelt dat alles in verhouding staat tot zijn omgeving en zijn
mogelijkheden, dan geldt dit in eerste instantie voor Vlaanderen en de (er gebouwde)
architektuur. Individualiteit is er de sleutel tot bouwen met betekenis.

Vanuit diezelfde individuele gedrevenheid en met eenzelfde beperktheid aan omkadering
en mogelijkheden neemt Stichting Architektuurmuseum vzw in 1984 de beslissing te
starten met een reeks manifestaties over het werk van jonge architekten. Niet om reden
van het feit dat de initiatiefnemers zelf deel uitmaken van deze groep maar vanuit het
bewustzijn van de heersende leegte en de aanwezig zijnde kwaliteit.

Zo is de in 1985 in Gent gehouden tentoonstelling rond het thema van de individuele
woning de eerste bijna legendarische start van een beweging die nu, na 10 jaar een
stempel heeft gedrukt op het architekturale landschap in Vlaanderen. Een beweging die
zich heeft ontplooid naargelang de reeks zich verder zette en weerklank en
(h)erkenning vond in tal van prijzen en vermeldingen die deze architekten naderhand te
beurt vielen bij architektuurwedstrijden. Zo zijn heel wat van de gekende en
genomineerde architektuurprojekten voor het eerst getoond geweest ter gelegenheid
van deze gebeurtenissen. (*)

In die zin is deze reeks over jonge architekten een "beeld" geworden, heeft ze
terzelfdertijd ook een "beeld" gekreëerd. Er is een platform ontstaan waarop ontwerpen
en ontwerpers zich enerzijds voorstellen in een gemeenschappelijke raison d'être en
anderzijds gelaten worden in een eigen individualiteit. Er is een wijziging gebeurd in het
gebouwde landschap, daarom niet bepaald onmiddellijk van vormelijke betekenis -
hoewel die misschien ook wel te bespeuren valt- maar wel voornamelijk omdat het
steeds gaat om denken en herdenken, vragen en antwoorden met vragen. Dit staat
gekonkretiseerd in het gebeuren 'Architetti (della Fiandra)" te Venetië in 1991 naar
aanleiding van de V° Biennale di Architettura. Voor het eerst is er een internationale
doorbraak voor een nieuwe lichting architekten die zich bewust zijn dat elke vorm van
architektuur meer is dan de formele voorstelling van een enkel gebouw.



Deze tentoonstelling en katalogus in deSingel zijn een verderzetten van de door de
Stichting Architektuurmuseum (S/AM) genomen initiatieven. Het belang ervan ligt vervat
in die manifestaties zelf. Voor vele jonge architekten betekent het tonen van hun werk -
vaak een eerste huis- zowel een onderlinge konfrontatie als een bekendmaking van hun
ideeën aan de buitenwereld. Voor deze buitenwereld geeft een dergelijk gebeuren
telkens de mogelijkheid tot reflektie en diskussie over nieuwe richtingen en visies in de
hedendaagse architektuur.

Christian Kieckens

(*) In de reeks tentoonstellingen van Stichting Architektuurmuseum vzw werden de
volgende architekten opgenomen :
1985 : Bernard Baines, Jan Bruggemans, Jo Crepain, Eugeen Liebaut, Paul Robbrecht-
Hilde Daem
1986 : Bernard Baines, Stéphane Beel, Jan Bruggemans, Jo Crepain, Philip De
Ceuninck, Henk De Smet, Pierre Hebbelinck, Eugeen Liebaut, Willem-Jan Neutelings,
Paul Robbrecht-Hilde Daem, Marie-José Van Hee, Frank en Paul Wintermans.
1987 : Peter Cornelis, Giedo Driesen, Patrick Lefebure, Mauro Poponcini, Frank Stals,

samen met Wim De Beus, Klaas Goris, Georges-Eric Lantair, Guy Mertens, Kris
Mijs, Hugues Wilquin.
1990 : Wim Cuyvers-Dirk De Meyer, Johan Decocker, Xaveer De Geyter, Lieven
Dejaeghere, Frank Delmulle, Martine De Maeseneer, Henk De Smet-Paul Vermeulen,
Giedo Driesen-Jan Meersman- Jan Thomaes, Klaas Goris, Kris Van Zeebroeck
1991 : Architetti (della Fiandra) : Luc Deleu-T.O.P.-Office, A.W.G.-bOb van Reeth,
Stéphane Beel, Paul Robbrecht-Hilde Daem, Eugeen Liebaut, M.-José Van Hee, Xaveer
De Geyter, Henk De Smet- Paul Vermeulen, Guido Driesen-Jan Meersman-Jan
Thomaes, Christian Kieckens


