
De Muur van de Gebuur [Context]

Deze tekst wil een reflecte zijn over de dualiteit in de architectuur van vandaag en de
weerslag ervan in het onderwijzen van en over architectuur. In het voorliggend ZER-
rapport van het Departement Ontwerpwetenschappen _ Opleiding Architectuur
kunnen we in facet 1.1. (Niveau en oriëntatie) enkele kernpunten aanhalen. Deze zijn
hierna aangeduid en bedoeld om een discussie uit te lokken om te komen tot een
duidelijker profielstelling, beeld en gerichtheid van de opleiding. De zinsnedes zijn
gekozen in volgorde van aanhaling in de tekst en zijn louter een persoonlijke
frappante vaststelling maar daarom niet minder kritisch bedoeld:
1_ het ontwikkelen van een wetenschappelijke denk- en werkwijze
2_ de nadruk op een conceptueel en kritisch denken
3_ de opleidingen oriënteren zich ook op internationaal vlak
4_ een voortdurend informeren over het architectuuronderwijs
5_ het aanleren van een houding ten opzichte van de meest recente internationale
ontwikkelingen
6_ als intellectueel een debat kunnen aangaan
7_ voeling hebben met evoluties op het vlak van de architectuur in en buiten Europa
8_ een traditie van onderzoek
9_ innovaties in wetenschappelijk onderzoek
10_ reeds bestaande samenwerkingen met universiteiten verder uibouwen
11_ nieuwe toekomstbeelden worden uitgewerkt
12_ een internationale dimensie in de curricula
13_ buitenlandse gastdocenten
14_ het tweemaal per jaar verschijnend ADSCahier

In een artikel in het recent gepubliceerde AA Files 59 van de Architectural
Association en getiteld ‘What happened to Analogue Architecture?’ beschrijft Adam
Caruso de slechts korte aanwezigheid van Aldo Rossi aan de ETH en als gevolg
daarvan het ontstaan van een analoog architectuurbeeld en de overdracht van het
belang van theorie en geschiedenis in architectuur. Maar Caruso beschrijft verder dat
zich recentelijk, ondanks het werken met beelden en het tonen van een groot gevoel
aan melancholie, architecten empathisch de idee van ‘analoge architectuur’ afkeuren
dat typologie, mimesis en de geschiedenis van de stad ook krachtige communicatie
actoren kunnen zijn in hedendaagse architectuur, waardoor het analoge bijna als old
fashioned en zelfs erger nog als ‘provinciaals’ wordt afgedaan. Hij besluit dat het
discours nu serieus diffuus begint te worden en zegt dat in hun onderwijs - hij haalt
dan Kerez en Olgiati aan als voorbeelden - beiden de autonomie van architectuur
verkondigen op een manier die veel substantiëler is dan de vreemde aanbiedingen
vanuit enige globalisering. In hun onderwijs geven ze aan de studenten belangrijke
en intense voorbeelden over hoe ze projecten kunnen maken die een betekenis
hebben in de wereld die niet langer architectuur wil.

Twee belangrijke begrippen komen dus aan de orde: analogie en autonomie.
Belangrijk is te stellen dat beide begrippen statements zijn, beelden van
duidelijkheid. Ze worden ontwikkeld vanuit een reflectie en onderzoek, persoonlijk,
gericht, en geworteld in het essentële in architectuur.

Bekijken we de opgaves die wij ons stellen en die wij aan onze studenten meedelen
als vraag: programma’s lijken steeds idem aan de programma’s van decennia
geleden ondanks het feit dat we ons op een totaal andere manier bewegen, leven en
wonen. We beantwoorden vragen van buitenaf op een zo correct mogelijke manier
zonder nauwelijks zelf eigen vragen uit te schrijven. Aldus worden programma’s een
amalgaan van kleine zekerheden in de plaats van stellingen, voorstellingen,
tegenstellingen, instellingen gestoeld op eigen onderzoek.



Ons onderwijsaanpak is er een van dienstbaarheid - wat inderdaad één van de
inhouden van is van gebouwen, maar kan het ook een inhoud zijn in het uitschrijven
van een visie? Onze oefeningen behoren tot de wereld van het analoge: doen zoals
het er reeds is, het klimaat waarin, de vormen waarmee, de context waarbinnen.

We lezen dat we ons schakelen aan een internationalisering, maar werken we
voldoende reflectief? Hebben we zelf een eigen klankbord gevormd dat zich
nationaal en internationaal kan meten (lees: hebben we thema’s aangesneden die
zich internationaal kunnen meten).

We volharden in de eigen boosheid als we opportuniteiten hebben om nieuwe
richingen in te slaan: de domeinen blijven klein (in het huidige vooronderzoek
masterproef verkwijnen ze zelfs tot ondergeschiktheid), programma’s zijn
domeinherhalend, er is nauwelijks iets over landschapsarchitectuur, het
hedendaagse, over het “wonen als filosofie”, geen insteken over stedelijke rand- of
overgangszones en wisselende identiteiten, over machine en ruimte, over lichaam en
prototype, enz …
We blijven dus bij de eigen context en geven vragen zoals de vragen die we zelf
gesteld krijgen. Maar is dit een visie voor toekomstgericht architectuuronderwijs? We
lezen dat er een vertraging zit van 5 à 10 jaar vooraleer er een repercussie is naar
het werkveld: maar moeten we niet anticiperen? Kan een realiteitsvraag van
vandaag nog voldoen? Hoeveel keer kan men via een carbon iets doordrukken en
dat het nog leesbaar blijft?

In het deel van de domeinspecifieke eisen lezen we enkele andere inkeerpunten:
1_ het ontbreekt aan een internationaal netwerk
2_ een meer international gerichte website
3_ de contacten met de Orde van Architecten (maar ik denk dat dit een eigen
parcours is dat wat mij betreft niet aan de orde komt in onderwijs)
4_ de profilering is niet duidelijk
5_ de communicatie
6_ de eigen publicaties

Bij navraag bij de eigen masterstudenten in het domein Cultuur aanhoren we dat de
helft van de studenten na de studies verder wil studeren, postgraduaat, andere
studies, whatever … en architectuur zien als een basis cultureel gegeven.
Bij de inschrijvingen van  deze editie van ADSL werd duidelijk dat vele van de
masterstudenten AR-architectuur inschrijven voor ‘Nonsense’. Over het waarom was
het antwoord direct: ‘We zijn al twee jaar bezig met scholen of gevangenissen, liefst
nu wel eens iets anders.’
Tien jaar geleden aan de Architectural Association was de master-cyclus verdeeld in
een 13-tal autonome studio’s van elk ongeveer 10 studenten, elk gedirigeerd door
een docent die de de eigen gekozen thematiek theoretisch onderbouwde en om die
reden ook specifiek werd gevraagd. De relatie van een lesgever en zijn onderzoek
en neergeschreven thema’s. En natuurlijk zijn instituten zoals de AA en de ETH
netwerk gericht, de eerste met toekomstvisie en gelinkt aan een Amerikaanse
ontwerpmethodiek, het tweede met een reflectief karakter over het verdiepen in het
architectonisch object via een Gebäudelehre.

We hebben een generatie brave studenten waarvan af en toe iemand met een eigen
ambitie die na zijn/haar studie een eigen parcours opbouwt. Er is inzet en bevlieging
in de grote middenmoot, maar er is gelatenheid en recentelijk zelfs een “déprime” bij
de ambitieuzen. Zij die na hun studies naar het buitenland gaan nemen er alle
kansen die wij niet geven: na 1 jaar hebben ze een deelname in een internationale



publicatie, een erkenning in een internationaal bureau of aanwezigheid op de
ArchitectuurBiënnale.

Bij deze wil ik pleiten voor een doorgedreven autonomie: een autonomie van
onafhankelijke ‘leerstoelen’ die zich baseren op beelden, theorieën, visies en ideeën,
een autonomie van ‘instituten’ die gestoeld zijn op actuele thema’s in
architectuurgeschiedenis en theorie, in technologie maar dan enkel gelinkt aan
structuren en architectuur, in het stedelijk ontwerp, in de ontwikkeling van de
hedendaagse stad, enz … en waarbij een eigen publicatiebeleid in stand wordt
gesteld. En een actuele website, daar kunnen we niet meer omheen: het maximaal
twee maal doorklikken-syndroom …

Dit kan enkel vanuit een geest van vertrouwen, waardering en stimulering. Het is een
eerste stap om richting te geven, om gerichter lesgevers te vragen op basis van
intentie en persoonlijke zoektocht. Het analoge in de architectuur kan hier een
uitstekend onderdeel van vormen, op één voorwaarde: dat we starten met het
uitschrijven ervan, dat onze context verder reikt dan ‘de muur van de gebuur’. *

Christian Kieckens, januari 2010

* ‘De Muur van de Gebuur’ is een uitspraak van een laatstejaarsstudente als reflectie
op het onderwijs dat ze heeft gevolgd en hoe gedurende vier jaar het begrip ‘context’
is verklaard en begrepen.


