
[ONDER]ZOEKEN IN ARCHITECTUUR

In zijn essay ‘Point de Folie _ Maintenant l’architecture’, gepubliceerd in La Case Vide
(Architectural Association, 1985), beschrijft Jacques Derrida architectuur via het begrip
‘maintenant’: een dubbele betekenis brengt hem hier zowel bij maintenir (in stand houden) als bij
maintenant (nu). Architectuur  die nu aan de orde is en die in stand dient te worden gehouden.
Maar het meest interessante is: Derrida weigert om in zijn tekst het woord te vertalen omdat het
anders de dubbele betekenis verliest.
We nemen dit voorbeeld aan om te duiden wat onderzoek in/naar/van/over architectuur zou
kunnen betekenen in het domein ‘Architectuur en Cultuur’, ondanks het feit dat we ons bewust
zijn dat elke architectuur, elk gebouw, zowel met bouwen als met (de eigen) cultuur te maken
heeft en dat de meeste architectuur en gebouwen zich in stedelijkheid ressorteert: bouwcultuur
die gedijt in stedelijkheid.

De masterstudio A[rchitectuur] & C[ultuur] focust op de idee van overdracht van kennis
als aanleiding tot het ontwikkelen van visie en houding waarbij architectuur als subject wordt
gesteld. Het idee achter deze duidelijke stellingname is ontstaan om het onderzoek binnen het
domein en/of studio te zien vanuit een proces in geschiedenis naar de toekomst, de overlevering
van een gedachtegoed.

In zijn dean’s statement aan Harvard Graduate School of Design beschrijft Mohsen
Mostafavi het in 2008 als volgt: ‘If we are to rethink the present, we need to constantly recalibrate
the relationship between tradition and innovation, knowledge and imagination.’.
Kennis en verbeelding: deze twee begrippen worden de onderleggers voor het onderzoek in het
domein: de kennis van/over het voorbije en de verbeelding van/over het toekomstige. Kennis
baseert zich op vastgelegde, ontworpen, neergeschreven en gebouwde principes terwijl
verbeelding zich inlaat in de wereld van het nog niet gekende, het nog niet wetenschappelijk
onderbouwde.

We kunnen bijgevolg stellen dat een bachelor opleiding zich toespitst op het aanleren
van (een) methode(s) in het ontwerpen en dat in de master cyclus het ontwerpend onderzoek
wordt gefocust op de meer toepasselijke term ‘onderbouwend ontwerp(en)’. Speerpunten die in
deze cyclus aan bod dienen te komen zin dus het geheel aan culturele parameters die elk
architectonisch ontwerp staven en relateren en de student toelaten een eigen parcours en
context uit te bouwen. Dit wil zeggen dat het onderzoek zich engageert via voorgedefinieerde
subthema’s binnenin een algemeen architectonisch paradigma. Onderzoekprogramma’s zijn
bijgevolg van langdurige schaal en gebaseerd op hedendaagse topics in de architectuur. De
hedendaagse architectuurgeschiedenis en theorie zijn hierbij direct ondersteunend voor het
programma.

Doorheen alle thema’s komen de vier ‘A’-s van de architectuur ter sprake:
anoniem _ analoog _ autonoom _ abstract.

Het zijn deze vier sleutelbegrippen die de algemene onderlegger zijn voor het onderzoek: In
hoever behoort een architectonisch ontwerp/project tot één van de vier begrippen? In welke mate
betekent elk van de gestelde de begrippen een uitdrukking van het contextuele,
verbeeldingsmatige, intentionele in architectuur?

Het is evident dat dergelijk onderzoek en speerpunten die zich ontwikkelen vanuit de
architectuur zelf en vanuit de culturele voorwaarden en principes, nauwelijks iets van doen
hebben met een circuit dat zich buiten de architectonische wereld afspeelt. In die zin wil dit
onderzoek een perspectief bieden aan een steeds vernieuw(en)de overdracht van kennis, dit wil
zeggen dat het de autobiografische wetenschappelijkheid als principe aanhoudt.

In deze optiek staan bepaalde (deel)opgaves in het domein steeds gerelateerd aan
‘onderzoek’ in het ontwerp(en). In het StudieRapport 2 zijn diverse thema’s uitgediept die
aanleiding zijn voor onderleggers in de masterproefprojecten (M4, 2008-2009).  De oefening over
anatopisme (M2, 2008-2009) is een insteek naar de vervreemding van beelden en het
(onder)zoeken naar een beeldentaal in schaal en verbonden aan actualiteit. De trilogie met de
oneliners over ambition-beauty-international (M1, 2009-2010) geeft een beeld wat er heerst in de
huidige generatie ontwerpers en handelt over sleutelbegrippen die tot het taboe van het huidig
instituutdebat behoren terwijl ze inherent verbonden zijn met een huidig architectuurdiscours en
daarom juist voor dit domein zo van belang zijn.



Al deze (onder)zoektochten, evenzeer als de drieledige ADSL-reeks over Sampling,
Serendipity en Happiness, zijn van een danige reflectie dat ze als model dienstig zijn voor
publicatie en aldus hun autobiografie te dienste zijn: zowel als weerslag naar de studenten, naar
de volgende generatie studenten, als naar een internationale erkenning.

Onderzoek in het domein behoort aldus tot de wereld en reflectie van en door de
studenten, geïnitieerd door de docenten op basis van een actueel gebeuren, overdracht, visie en
verbeelding en resulterend in een hedendaags concept dat zo direct omzetbaar is in een
publicatie dat verder reikt dan het eigen territorium.

Architecture, as the art of building, means abstracting utility value to a cultural level. Above and
beyond the specific requirements of a building, it opens up a space for positioning architecture in
culture and pursuing an individual vision.

[Carlo Baumschlager /Dietmar Eberle, Approaches, Springer, Wenen, 2010]

De drie aangehaalde tekstfragmenten, met name over het werk van Bernard Tschumi, van Mohsen
Mostafavi en van Dietmar Eberle, staan elk gerelateerd tot hun pedagogische taak als departementshoofd of
decaan (dean) van een architectuurinstituut of -departement.
Voor Tschumi was dit aan Columbia University te New York (1988-2003); Mostafavi aan de Architectural
Association te London (1995-2004), Cornell University (2004-2008) en Harvard Graduate School of Design
te Cambridge (2008-); Eberle aan de ETH te Zürich (2003-2005).

ALGEMEEN KADER

Een ganse reeks thema’s als een geheel van sleutelbegrippen en speerpunten kan nu worden
aangereikt om architectuur in relatie te brengen met relevante culturele fenomenen en ze als
dusdanig te begrijpen. Ze worden zonder enige rangorde hierna vermeld:
_ Wat betekent het al dan niet vertrekken van de huidige situatie: wat is aanvaarden, wat is
verwerpen? Wat is een alien, wat is integratie? Wat is een monument - collectief gebouw - en
dient als dusdanig te worden ontworpen?
_ De wijziging van de leesbaarheid van gebouwen door het gebruik van gedifferentieerde
materialen: wat is verder gaan met aanwezige materialen, wat betekent het gebruik van nieuwe
materialen?
_ Het verhaal van de klassieke symmetrische opbouw tegenover de asymmetrische moderne
beweging: hoe evolueert architectuur zich als enerzijds solitair monument en anderzijds als
typologie;
_ De uitdrukkingskracht van architectuur: tectoniek als culturele expressie;
_ Waarneming, analogie en vertaling hoe wordt een gebouw begrepen?
_ De betekenis van “Huis”, “Stad”, “Behuizen”: de filosofische benadering van eigenschappen die
toelaten om meer autonoom te denken;
_ Het spanningsveld tussen globaliteit en regionaliteit: wat is de betekenis van het begrip
“context”?
_ De politieke rol van architectuur tussen ethiek en esthetiek: de schuldige verantwoordelijke rol
van de ontwerper;
_ Het instrumentale en zintuiglijke in architectuur: wat zijn geëikte middelen om het uiteindelijk
doel duidelijk te maken als beeld;
_ De relatie tussen bouwsubstantie, fysionomie en ervaring;
_ De noodzaak van cultuur als een houding om tot architectuur te komen;
_ Plastische ruimtelijkheid en culturele duurzaamheid;
_ In hoeverre kan architectuur abstract zijn? In hoever kan architectuur autonoom staan?
_ Wat is het collectieve geheugen, het bewust-zijn en de leesbaarheid ervan?
_ Hoe vertalen zich de ruimtelijke en mentale genoegdoening in architectuur?
_ Het verhaal van het ornament, het decor, de scenografie en de gehele discussie aangaande de
bekleding van gebouwen of de abstracte tektoniek;
_ Het symboolgehalte van architectuur;
_ De eigen voorstelling in beeld en tekening: hoe stelt architectuur zich begrijpbaar?



_ De esthetische genoegdoening: bestaat er nog iets als een algemeen esthetisch begrip dat
alom toepasbaar is, of heeft het subjectieve een danige impact gekregen? In een wereld van
pluralisme: wat betekent nog “goede smaak”?
_ De werking van materialen, kleur, licht: architectuur als beeld of de weerspiegeling van het
sublieme;
_ De waarneming van het architectonisch beeld, het inzichtelijke, de hegemonie van het visuele:
het verklaren van het onzichtbare, het irrationele, het ongrijpbare als evenwaardige elementen
tegenover het zichtbare, rationele en direct verklaarbare;
_ De perceptie van architectuur: “hoe lezen en begrijpen we architectuur?”. De problematiek van
het onderscheid tussen het “zijn” en het “waarnemen”, over de echtheid van de dingen, over de
vraag naar het ‘origineel’ of naar authenticiteit;

GERICHTE THEMATIEK
Deze thema’s vormen een geheel aan sleutelbegrippen die vanaf 2009 werden samengesteld om
een overzicht te geven aan een reflectieve context waarbij geschiedenis en theorie aan elkaar
worden gekoppeld.

GESCHIEDENIS_THEORIE VAN DE 20ste-EEUWSE ARCHITECTUUR
[BEELD_WOORD_HOUDING_EVENT]

Onderzoek aan de hand van de geschriften van architecten zoals Adolf Loos, Ludwig Mies van
der Rohe, Aldo Rossi, Giorgio Grassi, Oswald Mathias Ungers, Bernard Tschumi ... en de relatie
tussen theorie en de eigen ontwerppraktijk en/of het ontwikkelen van een taal en houding met
weerslag op de volgende generatie(s)

EVOLUTIE VAN DE ARCHITECTUUR SINDS 1960
META-BOLISME > STRUCTURALISME > RATIONALISME >  NEO-JAPAN >
POST-MODERNISME > DECONSTRUCTIVISME > REGIONALISME > MINIMALISME >
SCHWEIZERISCHE KISTE > BLOB >

Onderzoek naar de evolutie van architectonische processen in relatie met de tijd en de
repercussie naar het ontwikkelen van een eigen architectuurtaal gerelateerd aan het heersende
wereldbeeld.

ARCHITECTUURKRITIEK
INZICHT _ ANALYSE _ KRITISCHE BENADERING _ LEESBAARHEID

Het verhaal van de architectuurkritiek als theoretisch model voor een evolutie denkkader in het
architectonisch proces.

ACTUALITEIT VAN DE ARCHITECTUUR
Onderzoek over de diversiteit en het samengaan van hedendaagse architectuurconcepten het
klassieke versus de moderne taal als post-moderne houding, de uitleg van actuele
tentoonstellingen, gebeurtenissen, publicaties en lezingen: over het waarom der dingen vandaag.

OVERZICHT VAN DE ARCHITECTUURGESCHIEDENIS OP BASIS VAN DE
GRONDVORM EN RUIMTELIJK-SYSTEMATIEKE BENADERINGEN
[DE OVERZETBAARHEID VAN HET MODEL]

Onderzoek naar ‘modellen’ in de architectuur en hun overzetbaarheid en overdraagbaarheid
naar/in andere contexten, gaande van Cluny over Alberti, Palladio, Borromini, Neumann, Durand
en Schinkel en hun toepasselijkheid op hedendaagse fenomenen en vragen.

ARCHITECTURALE BEGRIPPEN
[CONCEPT _ ABSTRACT _ FENOMENOLOGIE _ TAAL _ LAYER _ CONTEXT _
POËZIE _ APPROACH _ LICHAAM _ GRONDVORM _ ...]

Beschrijving van belangrijke en door iedereen gehanteerde begrippen maar die niet altijd op
eenzelfde manier worden begrepen of gebruikt.

STEDELIJK ZWARTPLAN



NOLLI _ COLLAGE CITY/COLIN ROWE _ STADTRAUM/ROB KRIER
Aan de hand van geschiedkundige plannen inzicht geven in stedelijke structuren van voltes en
holtes, van open versus gesloten, van monument versus het anonieme.

GETAL, MAAT, VERHOUDING
VITRUVIUS _ PALLADIO _ GUARINI _ LE CORBUSIER _ DOM HANS VAN DER LAAN

Studie over maatverhoudingen en hun belang in het huidig architectuurdebat.

RELATIONELE INZICHTEN
_ POLITIEK _ BEELD _ MACHT
_ PARTICIPATIEPROCESSEN
_ LITERATUUR _ KRITIEK
_ STAD _ LANDSCHAP _ GEBOUW
_ BEWUSTZIJN _ VERANTWOORDELIJKHEID
_ FUNCTIE _ GEBRUIK _ NEUTRALITEIT
_ ONTWIKKELING VAN EEN ONTWERPMETHODIEK VANUIT DE ERVARING VAN

HET MENSELIJK LICHAAM (BEWEGING / THEATER)
_ CINEMATOGRAPHY VS PROMENADE ARCHITECTURALE
_ BEWEGING EN VERANDERING
_ BUILDINGNESS IN DE GESCHIEDENIS VAN DE ARCHITECTUUR
_ SOCIALE CONTEXT EN PROGRAMMATORISCHE NOODWENDIGHEDEN
_ (BEVRAGING VAN) DE AUTONOMIE VAN DE “WHITE CUBE”
_ ONTWIKKELING VAN DIENSTIGE CONSTRUCTIES VOOR DE HEROPLEVING VAN

STEDELIJKE ACHTERGEBIEDEN
_ WISSELENDE IDENTITEITEN EN OVERGANGSZONES
_ BENADERING / PROCES / STIJL / VORMGEVING (IN BOUWKUNDIGE

STRUCTUUR)
_ DE ORGANISATORISCHE CONDITIE VAN ARCHITECTUUR VANUIT DATA EN

COMPUTER GENERATED DESIGN
_ LANDSCHAP VERSUS ARCHITECTUUR (ARCADIA)
_ DROOM EN DAAD: INPUT VAN NIEUWE TYPOLOGIEËN _ HET ‘HYBRID’ VERHAAL

In elk onderzoek wordt gefocust op het architectonisch beeld en verbeelding, het ruimtelijk
resultaat, de (filosofische) benadering, het inzicht en begrijpbaarheid van de architectuur, ...

SPECIFIEKE THEMA’S
De hierna volgende thema’s zijn sinds 2006 reeds ingediend en/of voorgesteld geweest als BOF-
projecten of als mogelijke thema’s voor onderzoek binnen het studiedomein.

GENERIC / SPECIFIC
De gehele architectuurgeschiedenis heeft een beeld van zoeken naar schoonheid getoond dat
zich meestal resulteerde in een verhoudingssysteem dat als een soort van leidraad diende tot
plan- en gevelopbouw.

In de twintigste eeuw is echter dit zoeken naar schoonheid totaal geëvolueerd. Waar Le
Corbusier nog relaties aangaf met de verhoudingen van historische gebouwen, is er sinds de
laatste decennia een totaal ander onderzoek ontstaan. Dit heeft grotendeels te maken met een
gewijzigde manier van zien, andere omstandigheden, andere tools, enz ...

Generische systemen zoals algemene grids worden nu gebruikt als onderlegger voor
stedenbouwkundige plannen. Maar is dit een nieuw verschijnsel of is dit inherent met het eigen
onderzoek van de geschiedenis van stedenbouw en architectuur. Filarete, da Vinci, enz ... allen
hebben een eigen ontwerpmethodiek ontwikkeld die gebaseerd was op een repetitief karakter, op
mathematische modellen, op geometrie die meer betekent dan loutere berekende formules.

In die zin is er niets nieuws in de generische modellen die door Rem Koolhaas /OMA
worden voorgesteld. Of zit de vernieuwing om deze modellen te ontwikkelen inzake architectuur
en aldus een stedenbouwkundig model als architectuur voor te stellen?



Generische modellen zijn echter maar van belang wanneer ze een eigen specifiek
karakter tonen, wanneer er persoonlijke dispositions zijn aan toegevoegd of ingebracht die er een
karakteristieke eigenheid aan geven.

Het onderzoek zou zich tweeërlei kunnen manifesteren: vooreerst een onderzoek naar
de geschiedkundige modellen en vervolgens het verhaal van de hedendaagse interpretaties van
deze modellen en de huidige interventies.

Hebben deze modellen te maken met een globale manier van denken, kunnen deze
modellen gezien worden als een continu systeem en zoektocht naar een eigen methodologie?

ARCHITECTUUR / PUBLICATIES
Architectuurmagazine’s hebben steeds een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van
architectuur. Tijdschriften als bijv. Domus, l’Architecture d’Aujourd’hui, Casabella, Zodiac en vele
andere zijn getuigenissen van een bepaalde periode, van specifieke architectuuruitingen, mede
bepaald door de hoofdredacteur an sich. Gio Ponti, Aldo Rossi, Vittorio Lampugnani, Alessandro
Mendini e.a. hebben elk een stempel gedrukt op een evolutief proces dat in eerste instantie
misschien niet zichtbaar is maar dat ontegensprekelijk, en zeker in landen die vanuit zichzelf niet
de hoge toon van nieuwe architectuurbeelden hebben ontwikkeld, een enorme invloed heeft
gehad.

Hieraan gerelateerd is de publicatie van architectuur dus een belangrijk gegeven, zowel
inherent in het medium zelf, maar tevens als expressie naar de buitenwereld.
Als medium en beeld komt architectuur nu in verschillende niveaus van publicaties, gaande van
de meest publicitaire tot de meest exclusieve.

Publiceren is bijgevolg ook een vorm van bekend maken, van (h)erkennen. Het hoeft
geen betoog dat bepaalde architectengroepen en/of scholen en/of instellingen hun eigen
magazine-circuit hebben gestart om een eigen wereld te creëren. The Cooper Union in New
York, the Architectural Association in London, Col.legi de Arquitectes de Catalunya, alle hebben
ze wereldwijd via publicaties van de eigen onderwijssystemen of theoretische contexten, het
denken over architectuur bepaald en verbreed.

Zo kan de ‘New York Five’ gezien worden als een eerste exponent in de jaren ’70 waarbij
een groep architecten zich manifesteerden via dergelijke publicaties. Evenzeer geldt de
ontwerpmethodiek van eind de jaren ’70 aan de Architectural Association te London waarbij een
nieuwe architectuur via de projecten van Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, e.a.
werd verkondigd.

Het onderzoek naar de relaties tussen publicaties en ontwerpen, tussen de voortrekkerrol
en de kopij, tussen het denken en het uitvoeren, periodieke ontwikkelingen zoals bijv. het
deconstructivisme, e.d. is des te boeiender omdat het niet alleen gaat om een strategie van
bekendmaking naar het publiek toe, maar evenzeer gaat om het instandhouden van een eigen
strategie.

Daarnaast is het een vaststaand feit dat vele van dergelijke architecten, instituten,
uitgevers, enz ... zich voornamelijk bevinden in de context van de Joodse gemeenschap, wat op
zich als fenomeen interessant is. Vanuit hun existentie gaan ze om met tekst als
overleveringsprincipe. Een aanwezig zijn over de wereld is dus inherent verbonden met het
verspreiden van een gedachtegoed.

Doel in dit onderzoek is om aan te tonen hoe een dergelijke “bekendmaking” ontstaat,
hoe ze zich verspreidt in beeld, vorm en theorie, zich omzet naar een taal en aldus een wijzigend
architectuurlandschap tot gevolg heeft.
Er wordt gestart vanuit een reeks Europese tijdschriften die het architectuurbeeld sinds 1970
hebben gekenmerkt zoals o.a.:
_ Casabella, vanaf de redactie van Aldo Rossi (1960), aanzet tevens tot het publiceren van een
vormbewuste architectuur, via het redacteurschap van Vittorio Gregotti, tot Francesco dal Co;
_ Domus, opgericht in 1928 door Gio Ponti, maar voornamelijk de periode vanaf 1980 met de drie
redacteurs Alessandro Mendini (jaren ’80) en de vernieuwende inhouden gerelateerd aan de
zoektochten naar een neo-modernisme, François Burkhard (jaren ’90) en het relateren van
architectuur aan design, en Vittorio Lampugnani (2000-) met een duidelijkheid over de
standvastigheid van architectuur;



_ Quaderns, voornamelijk de periode van de jaren ’80 onder leiding van Josep Lluis Matéo, de
eerste publicaties over Zwitserland, interviews over architectuur door niet-architecten, een totaal
vernieuwde vormgeving, tevens beeldbepaling voor een nieuwe moderniteit van Catalunya;
_ Lotus, onder leiding van Pierluigi Nicolin maar dat veeleer thematische nummers maakt op
basis van actuele thema’s;
_ Archis, met Hans van Dijk als hoofdredacteur en de herwaardering van het architectuurdebat;
_ L’Architecture d’Aujourd’hui en dan voornamelijk de monografische en/of thematische
nummers.

Enkele tijdschriften dienen te worden opgenomen omdat ze een enorm belang hebben
gehad inzake invloed in de architecturale vormgeving sinds de jaren ’70 met als belangrijkste:
_ The Japan Architect, slechts beperkt verspreid in Europa maar van belang om de jaarlijkse
architectuurwedstrijd enerzijds en anderzijds omdat via dit tijdschrift een nieuwe beweging naar
Europa is overgewaaid, met name het ‘Post-Metabolisme’ waarvan o.a. Tadao Ando, Toyo Ito en
Arata Isozaki als meest belangrijke figuren worden vermeld.

Het onderzoeksthema focust dus op hoe architectuur via publicaties belangrijk is gesteld
en hoe bepaalde krachtlijnen vanaf de jaren ’60 duidelijk werden uitgeschreven naar een nieuwe
soort architectuur waarbij niet alleen die bekendheid aan belang heeft gewonnen, maar waarbij
tevens ook een expliciete vormentaal en methodiek werd ontwikkeld.

ARCHITECTUUR-KUNST-FOTOGRAFIE
De laatste decennia is architectuur als verschijningsvorm één van de belangrijkste thema's
geworden in de fotografie. Als fenomeen is dit echter niet zo nieuw. Reeds in 1460 schilderde
een leerling van Piero della Francesca (Francesco di Giorgio Martini?) het beroemde schilderij
"Veduta della città ideale" (Palazzo Ducale, Urbino) waarbij verschillende architecturen als één
stedelijk geheel afgebeeld staan. Een idem verhaal is 3 eeuwen later te zien op het schilderij
‘Rialto con il ponte secondo il progetto di Palladio e con altri edifici palladiani’ (1759) van Antonio
Canaletto (Galleria Nazionale, Parma). Bij dit beeld  omschreef Aldo Rossi dat het ‘het vermogen
van de fantasie bevat, ontstaan uit het concrete’.

Deze laatste zinsnede is des te boeiender omdat het een aanleiding betekent om de
recente ontwikkelingen inzake architectuurrepresentatie te vatten. Wat opvalt is dat er, naast de
eigenlijke voorstelling, in zekere zin ook veelal gaat om het construeren van een beeld. Waar het
bij de meeste (architectuur)fotografie  neerkomt op het vastleggen van een specifiek moment of
gebouw, kan in kunst gesproken worden van het neerschrijven van verschillende momenten in
één beeld, zoals met name in de portretkunst. In deze context kan architectuur als een portret
worden beschouwd met een eigen karakter en identiteit.

In de recente geschiedenis zijn opmerkelijke conceptuele standpunten waar te nemen: de
Verenigde Staten met o.a. de vroegere opnames van Alfred Stieglitz en Friedlander en de
recente beelden van o.a. James Welling, Stan Douglas en Peter Downsbrough en daartegenover
de gehele Düsseldorfer-Schüle met Bernd und Hilla Becher, Andreas Gursky, Thomas Struth,
Gunter Förg, Candida Höfer e.a.

Eén van de eerste exposities waarbij dit werk aan bod kwam was "De verzegelde bron"
te Rotterdam in 1984. In Italië is het werk van o.a. Gabriele Basilico te vernoemen, des te meer
omdat verbanden met het filmisch oeuvre van Rossellini hier voor de hand liggen.

Het samengaan van architectuur en fotografie heeft één van hoogtepunten op de
Architectuurbiennale van Venezia in 1991 waarbij in het Zwitsers paviljoen de gebouwen van
Herzog & de Meuron werden uitgelegd aan de hand van de fotografie van o.a. Balthasar
Burkhardt, Hanna Villiger en van Thomas Ruff met wie ze trouwens andere gebouwen en
publicaties realiseerden.

In België heeft dit geleid tot een reeks van fotografen/kunstenaars die zich inlaten met het
identieke thema en voorstellingswijze zoals Aglaia Konrad, Niels Donckers, Jan Kempenaers e.a.
Daarenboven is er een generatie jonge kunstenaars die het beeld van de architectuur gebruiken
om het vervolgens weer om te vormen via een reeks van eigen middelen en expressies: Bernard
Voïta, Heidi Specker, Edwin Zwakman, Thomas Demand, enz …

Dat dit een actueel thema geworden is en dat deze (kunst)beelden evenzeer hun
(verkoopbare) rol spelen in het hedendaags esthetisch debat in de architectuur- en
interieurwereld is anderzijds ook merkbaar in het werk van Hiroshi Sugimoto.



Maar er is ook de keerzijde van het parcours: met name het fotografisch beeld van de
architectuur heeft de architectuur zelf gewijzigd. Zo zijn er enerzijds de fotografische screens op
allerlei gevels van o.a. Herzog & de Meuron, zijn er de interventies van Aglaia Konrad op alerlei
tijdelijke en permanente manifestaties zoals in het Provinciehuis te Leuven en in de Ufsia-aula te
Antwerpen. En evenzeer zouden de fotografische opnames aanleiding zijn tot nieuwe weergaves,
nieuwe identiteiten in de architectuur. In dit verband: wat is bijvoorbeeld de betekenis van
framing, van setting, placing, enz …

Niet alleen het stilstaand beeld is van belang, ook het cinematografische doet een intrede
in de architectuur. Met name Bernard Tschumi beschrijft deze thematiek in zijn gebouwen.
Parcours, intervals, sequences, e.a. behoren tot de nieuwe terminologie in de architectuur.

Bedoeling van het thema is om enkele standpunten in te nemen en uit te klaren aan de
hand van de grote dualiteiten zoals ‘wanneer verwordt architectuurfotografie tot kunst?’, ‘wanneer
is een werk te catalogeren als fotografie, kunstfotografie of  kunst’, ‘hoe is een werk als meerlagig
te omschrijven’, ‘hoe heeft de fotografie de architectuur beïnvloed?’, ‘wat is de betekenis van
nieuwe terminologie in de architectuur?’ enz...

ARCHITECTUUR / KUNST
Voor velen is het onderscheid tussen architectuur en kunst een uitgemaakte zaak omdat beide
disciplines een totaal ander gebied beschrijven, ontstaan vanuit een verschillend gedachtegoed
en architectuur een gebruiksfunctie heeft wat niet onmiddellijk het geval is met kunst.
Jarenlang is dit onderscheid evident gebleken tot de laatste decennia. Architecten manifesteren
zich in het kunstcircuit en kunstenaars ontwerpen gebouwen.

Maar waar ligt nu de essentie van het eigenlijke vakgebied? Ligt het voor de hand dat
een kunstenaar komt tot architectuur zonder er de principiële kenmerken van op te nemen in het
bouwwerk en rechtevenredig voor architecten: kunnen architecten vanuit hun eigen ontwikkelde
denkwereld objecten maken die iets anders vertellen en tot een ander denkpatroon behoren dan
de gebouwde omgeving?

Er zijn voorbeelden te over van wisselwerking waar de scheidingslijn nog moeilijk te zien
is. Donald Judd omschreef in zijn ‘traktaat’ Architectuur over bepaalde methodieken zoals
symmetrie, getallenreeksen, bouwen op locaties waar vroegere reeds op gebouwd was, enz ...
terwijl hij in Marfa een eigen gebouwcomplex wist te concipiëren. Behoren deze gebouwen nu tot
de wereld van de functionele architectuur of zijn het paviljoenen – follies - naar historisch model
die op zich een duidelijke zeggingskracht hebben omdat ze functieloos zijn ontworpen, iets wat
van het complex van Judd niet kan worden gezegd.

Gerhard Merz ontwierp een klein schoolgebouw dat alle kenmerken van architectuur in
zich draagt (Merz tekende eveneens het pamflet ‘Anche Io sono Architetto’).
En er kunnen nog meer voorbeelden worden aangehaald. Wat is de betekenis van de eigen
atelierwoning van Theo van Doesburg?

Tot de architecten die zich echter met kunst inhouden of ingehouden hebben behoren
figuren als Carlo Mollino en zijn gekende foto’s, of de plastische werken van Le Corbusier, de
muurtekeningen van Alvaro Siza, het plastisch oeuvre van Juan Navarro Baldeweg.

Bedoeling van dit onderzoeksproject is na te gaan waar de verschillen liggen, of er
eventuele grenzen te traceren zijn en of het uberhaupt kan dat architecten en kunstenaars zich
bezig houden met onderlings discipline.

MANIFEST-TENTOONSTELLINGEN
Geen enkele andere tentoonstelling dan deze over de International Style, in 1933 samengesteld
door Philip Johnson in het New Yorkse Moma, heeft een grotere impact gehad in de verspreiding
van een architectuurtaal en bewustzijn over de architectonische vorm.
Een andere tentoonstelling die tevens een wereldbelang heeft gehad, was deze over The New
York Five, misschien een eerste aanzet tot een herontdekking van een andere architectuurtaal,
een autobiografische insteek en de aanwijzing dat architectuur niet louter vorm is maar evengoed
een theoretisch gedachtegoed als bestaansreden heeft.

Dit onderzoek wil een overzicht geven en het belang aantonen van enkele
architectuurtentoonstellingen die spraakmakend geweest zijn voor de recente ontwikkelingen in
architectuur.



Een kort onderzoek leidt al gauw tot het resultaat dat de V° Architectuur Biennale van Venetië in
1991 een keerpunt is geweest. Waar voorheen er voornamelijk enkel belangrijke ‘manifesten’ zijn
opgebouwd in tentoonstellingen en waarbij een visie werd neergeschreven over een ‘stand van
zaken’ is er vanaf 1991 een kentering waar te nemen: nauwelijks nog grote overzichten over de
actualiteit maar een balanceren naar de monografische solo-exposities.

Doel in dit onderzoek is om aan te tonen wat het belang geweest is van dergelijke
overzichten, hoe ze de architectuur in vorm en theorie hebben beïnvloed en wat dan de
uiteindelijke resultaten zijn, soms leidend tot enig ‘stijl’ of (formal)-isme.

Er wordt gestart vanuit een reeks belangrijke Europese tentoonstellingen die het
architectuurbeeld sinds 1970 hebben gekenmerkt zoals o.a.:
_ La Tendenza (1975_ETH-Zürich) en waarin de eerste projecten uit Ticino werden getoond,
deels als resultaat van de lesopdrachten van Fabio Reinhart en Bruno Reichlin, assistenten aan
de leerstoel van Aldo Rossi;
_ La Presenza del Passato (1980), de eerste Architectuurbiennale te Venetië onder leiding van
o.a. Paolo Portoghesi en het “statement” van de ‘Strada Novissima’ waarbij het belang van de
geschiedenis werd aangeduid als nieuwe inzet (ook als een hoogtepunt van het postmodernisme
te beschouwen);
_ Revision der Moderne (1984), de openingstentoonstelling van het Duits Architectuurmuseum te
Frankfurt-am-Main o.l.v. Heinrich Klotz en waarmee deze architectuur(stijl) als
geïnstitutionaliseerd kan worden beschouwd.
_ V° ArchitectuurBiennale van Venetië (1991) als een manifest waarbij de diversheid van
architecturen wordt aangekondigd, resulterend in solo-exposities.

Aan elk van de manifestaties zal een eigen hoofdstuk te worden gewijd waarbij ontstaan
wordt aangegeven, de initiatiefnemers, tevens wat de betekenis van de tentoonstelling als
‘manifest’ is (geweest), meestal gerelateerd aan publicaties en catalogi.

SCHOOL-INSTITUTEN
In de recente geschiedenis van onderwijs over architectuur – de overdracht van architecturale
kennis en het onderzoek naar nieuwe architectuurmodellen – zijn er enkele interessante posities
vast te stellen. Waar de Modern Style waarschijnlijk als één van de laatste algemene
architectuurstijlen kan worden beschouwd, is er sinds de tweede helft van de 20° eeuw een
evolutie aan de gang waarbij architectuurinstituten of afdelingen aanleiding zijn (geweest) tot de
ontwikkeling van een “school van/voor/over architectuur”. Soms gaat het over ideologieën, soms
over intelligentie, over geschiedenis, soms staat de aanzet gerelateerd tot een bepaalde figuur,
soms tot een algemeen klimaat, enz ...

Dit project wil een overzicht geven van de meest prominente Europese instituten die door
middel van enerzijds de stad waarin ze gevestigd zijn en anderzijds omwille van de
lesopdrachten van bepaalde (gast)professoren een eigen standpunt hebben ingenomen in het
debat over architectuur en aldus van belang zijn op wereldschaal.

Doel in dit onderzoek is om aan te tonen hoe een dergelijke “school” ontstaat, hoe ze
fungeert in vorm en theorie, hoe ze zich verspreidt in nakomende generaties, zich transcendeert
en wat dan de uiteindelijke resultaten zijn, soms leidend tot een “stijl” of –isme.

Er wordt gestart vanuit een reeks Europese instituten die het architectuurbeeld sinds
1970 hebben gekenmerkt zoals:
_ TU Berlin en de lesopdrachten van Oswald Mathias Ungers (1964-1968);
_ ETH Zürich en de gastcolleges van Aldo Rossi (1972-1978), de leer van Dolf Schnebli en Luigi
Snozzi, het belang van Bernard Hoessli;
_ Politecnico di Milano en de leer van Giorgio Grassi en Antonio Monestiroli (1970-);
_ Faculdade de Arquitectura de Porto en de drie generaties architecten zoals Fernando Tavora,
Alvaro Siza en Eduardo Souto de Moura (1960-)
_ Escola T.S. d’Arquitectura de Barcelona en de Universitat Politecnica de Catalunya met zowel
de rigide architectuur van Josep Lluis Mateo enerzijds als de poëtische benaderingen van Pinon-
Viaplana en Miralles-Pinos (1980-)
_ Architectural Association London als bakermat van enerzijds de deconstructie (Bernard
Tschumi, Zaha Hadid, ...) en het literaire ontwerp als anderzijds het conformisme van de Britse



architectuur zoals Caruso St John, Tony Fretton, Sergison Bates, gebaseerd op het oeuvre van
de Smithsons ... (1980-);
_ Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) met de nadruk op de
architectuurgeschiedenis met o.a. Manfredo Tafuri (1970-);
_ Università di Roma met Ludivico Quaroni, Costantino Dardi, e.a. en de poging om vanuit de
geschiedenis nieuwe toevoegingen en een nieuwe taal te ontwikkelen (1980-);
_ Urbino met de zomerschool van Giancarlo di Carlo omtrent participatieprocessen (1975-1980);
_ TU Eindhoven en de zoektocht naar het bouwen van architectuur (1975-);
_ La Cambre te Brussel met de ‘Reconstructie van de stad’ en de 18de eeuw als voorbeeld-idioom
en reactie tegen het modernisme (1968-1980);
_ Accademia di Mendrisio met ‘masterstudio’s’ onder leiding van gekende architecten en waarbij
het werken aan actuele thema’s me architectuur als subject een onderschrijving vindt.

Aan elk van de instituten zal een eigen hoofdstuk te worden gewijd waarbij ontstaan en
doorgroei wordt aangegeven, tevens wat de betekenis van het instituut als “school” is (geweest),
meestal gerelateerd aan publicaties en tijdschriften.

ARCHITECTUUR IN VLAANDEREN NA 1970
In 1970 verschijnt het boek Bouwen in België 1945-1970 van de auteurs Geert Bekaert en
Francis Strauven, uitgegeven door de Confederatie van de bouwnijverheid. Het is een eerste
overzicht van de architectuur in België sinds de Tweede Wereldoorlog en die op een duidelijke
manier werd verklaard. Hierop volgt in 1981 de kleine uitgave Bouwen in België 1970-1981 van
Francis Strauven maar dat echter niet de nodige diepgang en overzicht biedt, om reden van de
beperktheid van middelen.
In 1982 wordt op de Biennale Interieur 82 in Ruimten na ’70 een overzicht gegeven van een
reeks interessante benaderingen die een duidelijke pluriformiteit weergeeft.
Van 1984 tot 1992 geeft de Stichting Architectuurmuseum te Gent een aanzet om de architectuur
(eerst in België, daarna eerder gericht op deze in Vlaanderen) via een reeks catalogi en
tentoonstellingen enige bekendheid te geven, resulterend in de mijlpaaltentoonstellingen te
Venetië (1991) en Barcelona (1997). Van dezelfde periode dateert ook de tentoonstelling De
Rijkdom van de eenvoud, in de Fondation pour l’Architecture samengesteld door Francis
Strauven en tevens opgesteld in Arc-en-Rêve te Bordeaux (1996).
Twee andere initiatieven komen nog aan bod, zijnde Horta and after, samengesteld voor o.a. de
Biennale te Sao Paulo en Homeward, georganiseerd door het Vlaams Architectuurinstituut voor
de Biennale van Venetië (2001).

Het gehele architectuurgebeuren, meer toegespitst op Vlaanderen en na 25 jaar effectief
bouwen, heeft inmiddels een eigen globale identiteit die zich stoelt op diverse contexten, figuren,
draagvlakken, enz. Inmiddels zijn er de publicaties van de Jaarboeken Architectuur Vlaanderen,
de aanwezigheid van de Vlaams Bouwmeester, het Vlaams Architectuurinstituut, enz. In deze
periode komen ook verschillende generaties aan bod en is er de groei naar een internationale
waardering.

Dit onderzoeksproject beoogt om de geschiedenis van de architectuur in Vlaanderen te
schrijven, vertrekkend van een generatie architecten in de jaren 1970 die als bepalend zijn
geweest voor een volgende generatie die op hun beurt de eerste nieuwe ontwikkelingen hebben
geïnitieerd.

Interessant is het feit dat alle belangrijke personen geïnterviewed kunnen worden zodat
de lijn zo goed als mogelijk getraceerd wordt.
Doel is een (internationale) publicatie waarvoor, omwille van het belang, zeker kan rekenen op
voldoende medewerking en steun.

HAUS / HOUSE  [PROGRAMMA INTERNATIONALE MASTERSTUDIO 2010-2011]
Terwijl de moderne stad zich steeds sterker karakteriseert als een gebied van uitbreiding, van
tactische en strategische interventies, van confrontaties tussen de gebouwde (architectonische
en stedenbouwkundige) ruimte en speciale effecten, bewegingen, netwerken, verschuivingen en
verplaatsingen (de immateriële beelden en vectoren van communicatie en transport), is het
ontzettend moeilijk om ons in te beelden hoe we het nog steeds gedaan krijgen om een ruimte
van “behuizen” in te kerven temidden dit geheel. Terwijl we onze steden theoretiseren als ruimtes



van atomisering en vervreemding, is het ook ontzettend moeilijk om ons in te beelden hoe we
onze steden (mentaal en fysiek) kunnen “bewonen”. Ons studiedomein snijdt de vraag aan hoe
we het concept van een “stedelijk huis” in confrontatie brengen met de stad (en niet enkel als een
refuge buiten de stad om) en hoe we een praktijk en een geschiedenis van architectonische
stedenbouw in confrontatie stellen met de stromen en netwerken van de moderne stad. Met
andere woorden: hoe we het “stedelijk huis” als project of idee kunnen zien van een voortdurende
plaats van het “zijn” temidden de stad die fungeert als een niet-plaats van “voorbij gaan”.

Het studiedomein A&C_MA wil een architectonisch/stedelijk onderzoek genereren voor
‘het behuizen van publieke cultureel-maatschappelijke noden’ in stedelijke zones die in de stad
geconstrueerd zijn als kernpunten van locale, nationale en internationale betekenis. Elk project
heeft als doel om onderzoek- en ontwerpmethodes te ontwikkelen die toelaten om een voorstel te
genereren via het bestuderen van de bestaande condities (terrein, locale cultuur,
maatschappelijke en sociale voorwaarden, culturele en ideologische kwesties, geschiedenis van
de ‘traditie’ van het huis, , aanwezigheden, leesbaarheid, enz) en de hedendaagse context
(ontwikkeling van nieuwe vormen en materialen, technieken of programma typologieën,
theoretische en conceptuele interventies, evolutie van alternatieve stedelijke weefsels). Doel is
om een proces van een architectonische betekenis te bewerkstelligen dat zowel “het huis” als “de
stad” bestudeert en er een voorstel voor vormt. De individuele architecturale strategie dient te
worden gestimuleerd doorheen een analytische en kritische reflectie.

Haus/house verwijst naar het Duitse Haus als een begrip om formeel, theoretisch en
cultureel een breed gamma van stedelijke gebouwtypologieën te onderzoeken die alle onder de
term vervat zijn (warenhuis, kunsthuis, schoolhuis, huis, behuizing, productiehuis, enz.) en
waarbij de idee van “het huis” dieper bevraagd kan worden dan de notie van ‘woning’ en bijgevolg
vooronderstellingen uitdaagt.

Het vooronderzoek behandelt de analyse van [Centraal-Europese] “huizen” uit de
twintigste eeuw (vormelijke en structurele principes, ontwerpconcepten, stedelijke voorstellen,
historische of theoretische thema’s, de relatie en/of afstand van het binnen tegenover het buiten,
enz). BeHausen handelt over het verdichten van een stedelijk ‘Haus’ dat de interconnectie vormt
tussen verschillende stromen en snelheden van relaties en hubs (het “voorbij gaan”) met de
vertraging/statica van het ‘huis’ (het “zijn”), en confrontaties negotieert tussen het vluchtig, snel
wijzigend en economisch weefsel tegenover een blijvend, trage en cultureel-historische intentie.

Elk project bevraagt wat er te bouwen is in een stedelijke context (huis “als een stad”,
eerder dan “in de stad”) en ondervraagt op kritische wijze hoe we vandaag kunnen bouwen in
een bestaand dicht-stedelijk weefsel met geschiedenis, cultuur en representatie. Studies vragen
naar analyses en strategische theses naar contextualisering, de confrontatie tussen het locale en
het globale, tectonische en structurele potenties, modellen van stedelijke artefacten en
dynamische stedelijke strategieën, en de vraag naar een maatschappelijke en culturele
ervaringsruimte.

HET STEDELIJK BEHUIZEN
Het handelt over een theoretische analyse van het gebouw, de ruimtelijkheid versus betekenis,
en het bouwvolume aan de hand van de volgende vragen:
Wat betekenen vandaag ‘het publieke’, ‘de gemeenschap’, ‘de omgeving’, en wat betekenen ze in
de stedelijke omgeving?
Wat zijn de confrontatiemogelijkheden tussen “huis” en “stad”? Waar ligt het moment van
spanning? Hoe kan het huis zich openen naar de stad, of dient het er afstand van te nemen? Hoe
kan een stedelijk huis zich verbinden aan een stedelijk gedachtegoed? Hoe kan de
vertraging/statica van het “private” interageren met de snelheid van wisselende inhouden? Wat is
“zijn” tegenover “voorbij gaan”?
Hoe zijn “huis”, “het private”, “het gemeenschappelijke”, “het publieke” verbonden met de
ideologieën en culturen van een maatschappij?

HAUS/HOUSE
Theoretische analyse van “behuizen”, en het “huis” aan de aan de hand van de volgende vragen:
Hoe definieert het begrip “Haus” een wijdse typologie aan gebouwen (galerij / Kunsthaus, school /
Schulhaus, stockage / Lagerhaus, appartementsgebouw / Merhfamilienhaus, kantoorgebouw /
Bürohaus, torengebouw / Hochhaus, enz). Is in de Duitse taal het idee van huis ook het idée van
“thuis”, of van private ruimte? Op welke manier slaat het bestaan van een dergelijke typologie op



de definitie van huis in de domestieke context door aan te geven dat “huis” niet enkel over wonen
gaat of over bevatten, maar ook over werken (en niet langer een eenvoudig onderscheid tussen
vrije tijd en werk)? Wat kan elk van deze gebruiken (zoals andere types van “huizen”) aanbieden
aan het traditionele huis?

Hoe is “behuizen” als een container en als ‘casing’ (in het ingenieursgebruik)  als
container en als casing (in het gebied van de bouwkunde) in elk van beide uitgebeeld? Hoe
verwordt de huid (the casing / behuizen) de mediator tussen een interieure realm als
weggenomen uit de stad (en is dit zo?), en de exterieure realm van de stad? Is het het terrein van
spanning tussen beide? Is het de site van een markeren van representatie (een statement) over
de natuur van wat er wordt in behuisd? Is de site een connectie tussen interieur/exterieur,
privaat/publiek, “huis”/stad. Is dit het gebied waarin de stad “dwelling” wordt, “home”, “private
ruimte”? Zijn er gradaties van privacy en het publieke die een uitdrukking hebben op de
constructie van het idée van “huis”?

VRAGEN TER OVERWEGING IN HET ONDERZOEK
Op welke wijze kan een gebouw overleven en misschien meer in rekening worden gebracht dan
louter de actuele gebruiken. Wat is de betekenis van “gebruik” tegenover “functie”? Het gebouw
is tezelfdertijd een omkeerpunt in het gebied van de 20ste-eeuwse stedenbouw: stedelijk
bouwblok tegenover het moderne soltaire gebouw (haus)? Hoe kunnen nieuwe denkwijzen
geïntegreerd worden in de weerbarstigheid en overdracht van het “goede”, het “aanvaardbare” en
het “begrijpbare”?

Hoe komt het dat we nog steeds kunnen leven in gebouwen die 500 jaar oud zijn hoewel
we vandaag veel nomadischer leven? Wat betekent een interieur in de hedendaagse context?
Wat betekent context?  Hoe kunnen we niet weg van het idee van kolom en balk, vloer, wand en
plafond? Zijn er geen ander mgelijke stedelijke types dan het stedelijk blok met een binnenhof,
het blok als een stedelijk huis, of het modernistisch alleenstaand gebouw?

Moeten we uitvinden of opnieuw her-vinden? Kan er nog iets worden uitgevonden of is
alles reeds uitgevonden?

Met welke typologie is onze architecturale kennis gerelateerd: met de Centraal-Europese
(zoals onze spreektaal) of meer met de anglosaksische (zoals dit meer onze tweede taal is en de
taal van de economie, het mercantiele en deze van subculturen?) Is er een ideologie die
gekoppeld wordt aan Centraal-Europa? Ontwikkelen we de (idée van de) stad? Wat kunnen we
overnemen van de ‘case study houses’ (zie onderstaande lijst) en herdenken en opnieuw
ontdekken? Is wat we weten over hedendaagse gebouwen van belang en nuttig om ons nieuwe
beelden te genereren?

Wat is een concept? Is het meer dan louter een ruw idee? Op welke criteria is een “huis”
gebouwd? Hoe beschrijvern we een concept? Heeft “concept’ te maken met “gebouw”? Met
“huis”? Wat blijft langer overeind: oppervlak of substantie: wanneer, waar, waarom? Welke heeft
een betekenis?

Wat is noodzaak? Is architectuur kunst? Bestaat kunst in het bouwen? Wanneer wordt
een gebouw achitectuur? Wanneer wordt architectuur “plezier” (voor onszelf en voor de anderen,
voor de gebruikers)?

Hebben architecten andere dingen gedaan dan “behuizen” (BeHausen)? Hoe kunnen we
de dingen benoemen? Hoe geven we meer terug dan louter gevraagd? Wat is ons ‘statement’ in
de wereld van het bouwen, bewonen, behuizen? Wat heeft karakter? Wat will identiteit zeggen?

Christian Kieckens, verantwoordelijk docent Masterstudio C, 2010


