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Voorwoord
		
–– Christian Kieckens
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		 “Succes betekent ‘investeren in nieuw talent’”.
		
–– Jan Dervaux, 2013
Het was 2003 toen ik naar aanleiding van de E13 tentoonstelling in Maastricht,
een tentoonstelling over het werk van 13 architecten in de Euregio, een korte
introductie gaf in omgekeerde volgorde dan voorzien: beginnend bij het einde,
goed wetende dat elk einde ook een nieuw begin betekent, zoals Jean-Luc
Godard eens betoogde: “Elk verhaal heeft een begin, een midden en een einde,
maar niet steeds in deze volgorde.”
Er zijn een aantal punten die we wensen te benadrukken. We citeren voor ons in
eerste instantie What do we study when we are studying architecture?, de titel van
de tentoonstelling van Andrea Deplazes in 1997 in het Architekturmuseum te
Basel waar projecten van zijn ETH-studenten werden getoond. Op gelijkaardige
wijze, als een mentor en lesgever kunnen hier een aantal thema’s in/over
architectuur worden aangehaald, de meesten ervan kwamen ook al aan bod
tijdens een periode van 36 jaar lesgeven aan studenten.
Punt 1:
Laten we duidelijk zijn: we willen niet dat architectuur ons nog verder ontglipt
uit onze handen: laat ons dus opnieuw nadenken over ons ambacht. Dit wil
zeggen: we dienen opnieuw naar de origine van architectuur te gaan, naar haar
geschiedenis, naar de basisvormen (Grundformen zoals Oswald Mathias
Ungers het ooit verkleerde) terwijl we onmiddelijk in ons hoofd dienen te
houden dat er een gewijzigde methode bestaat, nl. de hedendaagse stad als
een assemblage van autonome ideeën, vormen, betekenissen, beelden, ruimten,
flows en hubs. Laten we het bezig zijn met andere professionele taken die niet
tot de architectuur behoren als vergeten beschouwen. Laten we opnieuw respect
creëren. Maar: kunnen er nu buiten de bestaande en steeds wederkerende geen
andere startpunten interessanter worden om de wereld van de architectuur te
winnen? We herinneren ons de uitvinding van de staal- en gewapend betonstructuren die nieuwe typologieën teweeg brachten gedurende de recente
eeuwen. Is het dan niet mogelijk dat we vandaag ons bewust zijn van een
onderzoek doen naar wetenschap, duurzaamheid, instandhouding, gezondheid
en het zich goed voelen om aldus nieuwe vormen te creëren zodat architectuur
zich meer nestelt in de hedendaagse context? Is dit niet de nieuwe taak voor
architecten, nl. bezig zijn met het zijn en het zich goed voelen? Met gevoel in
ruimte? Met atmosfeer?
Punt 2:
Over het natuurlijke tegenover de natuur. Het is evident dat architectuur een
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betekenis dient te hebben die zich als natuurlijk gedraagt, dat haar vormen van
een zelfverklarende orde zijn, begrijpbaar, op eerste zicht te lezen zonder enig
andere bevraging (dit noemen we het fysiek gebruik). Een gebouw dient door
iedereen te worden begrepen maar dient ook andere lagen van reflecties in zich
te hebben bij verdere diepgang (dit noemen we het fysisch gebuik).
Architectuur reageert dus op de natuur, het is een cultureel ingrijpen in de
natuur. Dit betekent niet dat we niet kunnen kijken naar structuren uit de natuur.
Maar de manier van de omvorming van deze structuren vraagt onmiddellijk naar
een materiële vorm, een evidente architectonische expressie. We kunnen niet
zomaar beelden uit die natuur nemen, ze niet rechtstreeks kopiëren maar via
analyse en studie kunnen we geïnspireerd worden door de beelden en vormen
van, door of met de natuur. Dus wat, waar of hoe heeft natuur met architectuur
te maken?
Punt 3:
Over zweve ten opzichte van zwaartekracht. Een gebouw is geen vliegtuig, noch
is het een wolk. Het staat op aarde, vastgeworteld op een site, het heeft een
specifieke context. Vliegtuigen zijn gebouwd om in de lucht te blijven vliegen,
gebouwen moeten worden ontworpen om op de grond te staan. Zelfs het
Wolkenbügel-project van El Lissitzky situeert zich op een dens kruispunt in
Moskou, met drie belangrijke gebouwkolommen ter ondersteuning van de
horizontale niveaus, en zelfs de projecten van Zaha Hadid of Coop Himmelblau
zweven niet. Waarom gebruiken architecten verkeerde woorden om hun
concepten uit te leggen?
Punt 4:
Laten we praten over het verschil tussen een concept en een idee. Een concept
is een duidelijke architecturale intentieverklaring met een gebouw als
oorpsrong. In een proces kan een concept verder uitgewerkt worden om zo
aanwezig te zijn in ruimten, zodat de ruimtelijkheid inherent is aan de basis van
een concept. In dit betekenis is het dat een idee bij een idee blijft, omdat het zijn
gehechtheid aan de realiteit van het gebouw, van architectuur, verliest. Op deze
manier komt een idee alvorens of los van een concept. Dus met een verkeerde
vraag kan men niet tot een goed concept komen, niet tot een goed gebouw.
Hebben we in het woord idee dan nog een goed punt ten opzichte van andere
beroepen of items zoals bijvoorbeeld het feit dat vormgeving een concept in
architectuur wordt?
Punt 5:
Over branding en marketing met of tegen de context van het hedendaagse
bouwen. Heel wat programma’s houden zich bezig met het idee van organisaties
van tijdelijke branding en marketing van structuren. Klanten dwingen
architecten in hun eigen wereld van stedelijke advertenties. Verwordt daarom
het gebouw in een eigen stedelijke context als publiek of als publiciteit?
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Wat is de taak van de architect: bezorgd zijn over de ontwikkeling van de stad of
omgaan met de eerste tevredenheid van de klant? Gaat het over ja zeggen tegen
de openbare ruimte of ja zeggen tegen het individu? Kan of kunnen beide niet
samenkomen in het centrum van de steden? Wat is de beweging van suburbane
structuren naar stadscentra? Wat is de nieuwe stijl van leven? Kan architectuur
omgaan met levensstijl, kan het omgaan met mode? Wat denkt de nieuwe
generatie architecten dat zij hiermee kunnen aanvangen?
Punt 6:
Over het moment van de promenade architecturale als kerngedachte.
We kennen allemaal de Villa Savoye en hoewel we de betekenis van
Le Corbusier en zijn begrijpen over de vijf punten van architectuur die kunnen
gelezen worden als het tegenovergestelde van vijf punten in de klassieke
architectuur. Het concept (of is het idee?) van de promenade architecturale wordt
gebruikt of soms zelfs misbruikt in het bouwen van volumes, routings, aldus in
architectuur een expressie geven van route in vorm. Dit citaat van Le Corbusier
is vele malen gebruikt om promenades in gebouwen als inhoudelijke essentie te
bepalen, hiermee een vrijblijvend glijmiddel creërend als een strategie van een
goed gebouw. Maar hierdoor doet het een zeker tweede maaiveld ontwikkelen
wanneer er zelfs geen noodzaak toe is, met meer ruimtelijkheid en meer
grondinname dan noodzakelijk. Is dit dan het resultaat van bouwkundig
onderzoek? Tenslotte: is passeren nu een belangrijker item geworden in
hedendaagse architectuur dan zijn? Laten we niet vergeten dat bouwen met
noodzaak van zijn te maken heeft, eerder dan een toevallig tijdelijk bezoek!
Punt 7:
Over de verantwoordelijkheid van de zich aandienende wereld en de overdracht
ten opzichte van nieuwe generaties. We zijn met zeven miljard mensen die deze
wereldbol gebruiken, en aldus ontvangen we allen het hele landschap en dienen
we hiervoor zorg te dragen. Op dat punt is onze taak duidelijk. Donald Judd
citeerde ooit dat een nieuw gebouw enkel kan worden geconstrueerd op een
plaats waar voorheen reeds is/was gebouwd., een voorbode van het discours van
vandaga dat geen nieuwe gronden meer mogen worden ingeomen. Hoewel wij
dit citaat niet helemaal in de praktijk kunnen brengen, moeten we de stedelijke
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld in China in ogenschouw nemen.
Als architect moeten we allen kritisch blijven in dit aspect van landinname.
Dus: is het een normaal feit dat groene ruimtes en/of blanco landschappelijke
structuren worden gebruikt om er gebouwen in te plaatsen wanneer er geen
behoefte toe is? Wat laten we over aan de volgende generatie? Wat is het idee
van het bewustzijn in architectuur?
Dit brengt ons opnieuw bij het begin van onze verklaring, maar nu vragen we
ons af: Wat doceren we als we architectuur doceren? Het gaat om de overdracht
van kennis, over de relatie tussen denken en maken. Studenten moeten archi-
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tectuur bestuderen, leraren moeten hen leren omgaan met architectonische
gedachten en concepten. Het gaat niet alleen over lengte, breedte, hoogte, maar
ook om diepte. Grote programma’s die nauwelijks te maken dat studenten veel
kunnen leren, programma’s van 50.000 m2 en de vraag naar een resultaat in vier
maanden tijd, volumetrieën die professionele kantoren in dezelfde periode met
een team van specialisten zelfs niet voor elkaar kunnen krijgen, vragen over
specifieke programma’s op een specifiek site zonder een reflecterende onderlegger, sites in steeds wederkerende omgevingen zodat er geen vernieuwing
wordt aangeboden, is dit de juiste manier van doen? Moet een afstudeerproject
gaan over de grootste volumetrische of over de diepte in architecturale thema’s,
over het begrijpen van raison d’être, het creëren van betekenisvolle ruimtes? Is
het niet de taak van een docent om te studeren samen met zijn studenten? Is
het niet de taak van studenten om te reageren tegen hun docenten? Kunnen we
nog steeds studenten afleveren die goed geschoold zijn in 3D-tekeningen, in het
maken van maquettes, zonder dat ze tijd nemen voor concept, inhoud en context,
en dus niet in de wereld van tektoniek, licht, ruimte, en zwaartekracht komen?
Wat is het profiel van een afgestudeerde: iemand die een persoonlijke visie
heeft en zijn standpunt kan verklaren of iemand die gedwee alles in snel tempo
oplost en dus economisch gezien voldoende opbrengt?
De in dit boek opgelijste lesopdrachten tonen in elk geval een aantal thema’s
zoals kennisoverdracht, generositeit, het geven van ruimte, het zoeken naar een
plaats, het vormen van concepten, het bepalen van een raison d’être zonder
origine en indentiteit terzijde te laten. In deze werking is de docent als een
mentor die aanstekelijk wil werken voor zijn student, en is de student
receptief als de jonge ontdekker aan de start van zijn wereldreis in architectuur.
Het ideeënveld gaat hierbij van kamer over huis tot stad. In het Bretoens is daar
slechts een woord voor, nl. kêr en het duidt of de eigenheid van elke ruimte,
zonder dat daar afmetingen en/of schaal worden aan vastgekleefd. Het begrip
staat metaforisch ook voor de denkwereld, het territorium en de zoektocht
doorheen alle vormen van diversiteit. Het is de student die zijn traject bepaalt,
de docent is hierbij mediator. En bepaalde thema’s komen in het boek
meermaals aan bod, wat wijst op een intrinsieke persoonlijke benadering en
accentuering.
		De Open Studio die zich te Antwerpen heeft aangeboden van 2012 tot
2016 genereerde een aantal afgestudeerden die zich los wilden trekken van het
stereotiepe parcours en profiel. Zij namen de keuze tot participatie, met de grote
onbekende aan de start, nl. het zelf zoeken naar programma en plek, naar vorm
en ruimte, naar woord en beeld, naar theorie en nieuwe geschiedenis.
		 Maar deze studio was niet mogelijk zonder een reeks afgestudeerden
die sinds de jaren 1990 het veld van de architectuur ruimer zagen en nu
belangrijke psoities innemen in Vlaanderen en daarbuiten. En dit is het belang
geweest van deze studio: niet diegene die hen heeft geïnitieerd maar wat eruit is
geresulteerd als proces, als inhoud, als aanwezigheid, en als genomen
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verantwoordelijkheid.
		 Het collectieve overheerst het private, zoals architectuur gedijt in haar
omgeving, soms meer opvallend dan anders, maar steeds in een weloverwogen
balans. Het succes van deze studio over twintig jaar ligt niet in de
initiatiefnemer, maar in het nieuwe talent van een jonge generatie met een
geloof in de toekomst van architectuur.

12

13

CK, opgave A Room with a view, 1996.

CK, zoektocht begrippen Zes memo’s voor het volgend millenium, 1999.

14

15
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1982 – 1983
Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas
Gent

		
Promotor
			
Christian Kieckens

Thema
		
			 –
Studiereis
		
			 –
Student 5 AR – Eindverhandeling
		
			
– Ralf Coussée, De gevel, meer dan omhulling

26

1985 – 1986
Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas
Gent
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1986 – 1987
Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas
Gent

		
Promotor
			
Christian Kieckens

		
Begeleider
			
Christian Kieckens

Thema
		
			 –

Thema
		
			
– 4 IA Afstudeerjaar
				
– Wedstrijd Paviljoen BBL, ICC Gent
				
– Tentoonstelling Denkbeelden, D’hane-Steenhuyse,
				
Gent

Studiereis
		
			 –
Student 5 AR – Eindverhandeling
		
			
– Jan De Baere, Waar ruimte en tijd elkaar ontmoeten 				
Karl-Ernst Hermann ensceneert Mozart

Studiereis
		
			 –
Studenten 4 IA
		
			
Johan Brepoels, Peter Vansteenkiste-Muylle, Caroline ...
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1988 – 1989
Hoger Architectuurinstituut van het Rijk
Antwerpen
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1990 – 1991
Hoger Architectuurinstituut van het Rijk
Antwerpen

		
Promotor
			
Christian Kieckens

		
Promotor
			
Christian Kieckens

Thema
		
			 –

Thema
		
			 –

Studiereis
		
			
– Barcelona, october 1988

			

Student 4 IA – Eindverhandeling
		
			
– Micha Watrin, Pieter De Bruyne: Evolutie in Symboliek en
				
Vormgeving

Student 4 IA – Eindverhandeling
		
			
– Marjon Jongmans, Dom Hans van der Laan, een architectuur
				
zonder meer

Studiereis
–
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1992 – 1993
Hoger Architectuurinstituut van het Rijk
Antwerpen
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Begeleiders

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, bOb van Reeth

			

Christian Kieckens, bOb van Reeth

Thema
		
			
– 5 AR – Afstudeerjaar:
				
– Een project van eigen interesse
				
– Open Studio

1993 – 1994
Hoger Architectuurinstituut van het Rijk
Antwerpen

Thema
		
			
– 5 AR – Afstudeerjaar:
				
– Een woning voor Dan van Severen, De Haan
				
– Een museum voor Jan Hoet, ACEC-complex,
					 Dok-Noord, Gent

Studiereizen
		
			
– Zeche Zollverein - Berlin - Dessau, december 1992
			
– Zwitserland, mei 1993

			

Externe juryleden afstudeerproject
		
			 ...

Studiereis
		
			
– Zwitserland, november 1993

Studenten 5 AR – Afstudeerproject
		
		
Blandi Belmans, Ann Cautreel, Leen De Cuyper, Rudy De Graef,
		
Wim De Mul, Frank De Pelsmaeker, Petra Gosseye, Karen Gysen,
		
Bert Janssens, Nicolas Karadjian, Onno Le Roy,
		
Sandra Lintermans, Coby Manders, Gill Matthyssen,
		
Marc Mommaerts, Razvan Oprescu, Nathalie Peeters,
		
Isabelle Planquaert, David Rombaut, Els Schoenmaekers,
		
Glenn Sestig, Guy Van der Kuyle, Dirk Van Mol,
		
Tony Van Nuffelen, Brita Van Rossum, Jan Verrelst,
		
Tom Verschueren, Els Verwimp
Studenten 5 AR – Thesis
		
			
– Coby Manders, Tony Van Nuffelen, Antwerpen Rondwerpen
			
– Nathalie Peeters, Omtrent Heidegger en de Architectuur
			 ...

Uitgenodigde sprekers voordrachtenreeks
		
			
François Loyer, Francis Strauven, Marc Dubois, Norbert Poulain,
		
Piet Lombaerde, Tijl Eyckerman, Els Spitaels, bOb van Reeth,
		
Caroline Mierop, Robert Trevisiol, Lode Janssens
Externe juryleden afstudeerproject
		
			
Catrinus Tuinstra, ...

Voordrachtenreeks
– Modernisme, in het kader van Antwerpen 93

Studenten 5 AR – Afstudeerproject
		
		
Karin Aernout, Koen Aerts, Alex Baeten, Peter Baeten,
		
Michel Bocqué, Ilse Claes, Thomas De Jong, Ief De Schepper,
		
Sven De Troch, Steven Decloedt, Erik Duerinck, Anouk Francis,
		
Gunnar Goedefroo, Pieter Goffin, Frederik Jacobs,
		
Veerle Janssens, Greetje Lathouwers, Jo Meers, Sofie Merckx,
		
Kris Minnen, Ilse Peleman, Annick Pepermans,
		
Anne-Marie Philippe, Mike Rottiers, Elke Van Assche,
		
Adinda Van Geystelen, Elke Van Goel, Wim Van Opstal,
		
Erik Van Raemdonck, Jan Van Rooy, Marc Van Royen,
		
Eric Verbeeck, Nico Verdickt, Timothy Vergauwen,
		
Dennis Vermariën, Iwan Vermeirsch, Benedicte Willaert,
		
Lieven Willems
		
Studenten 5AR – Thesis
			
– Steven Decloedt, De tweede huid
			 ...
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1993 – 1994
Academie van Bouwkunst
Tilburg
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1994 – 1995
Academie van Bouwkunst
Tilburg

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Wim Cuyvers, Guy Mertens

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Wim Cuyvers, Koen Deprez, Klaas Goris

Thema
		
			
– 4 AR – Architectuur en Stedenbouw

Thema
		
			
– 4 AR – 5 AR – Architectuur en Stedenbouw

Lezingenreeks
		
			 – Stedelijkheid

Lezingenreeks
		
			 – Verdichten

Studiereis
			

–

Studiereis
		
			 –

Externe juryleden afstudeerproject
		
			 –
Uitgenodigde gastsprekers lezingenreeks
		
		
Jos Bosman, Rijk Nijs, Hilde Heynen, André Loeckx,
		
Dirk De Meyer, Tony Fretton, Willem-Jan Neutelings

Externe juryleden afstudeerproject
		
			 –
Uitgenodigde gastsprekers lezingenreeks
		
		
bOb van Reeth, Wim Kloosterboer, Bart Verschaffel,
		
Catrinus Tuinstra, Paul Robbrecht, Paul Wintermans

Studenten 4 AR
		
			 ...

Studenten 4 AR
		
			 ...
Studenten 5 AR
		
			 ...
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1994 – 1995
Henry van de Velde-instituut
Antwerpen
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1995 – 1996
Academie van Bouwkunst
Tilburg

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, bOb van Reeth

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens

Thema
		
			
– 5 AR – Afstudeerjaar:
				
– Een woning voor Lieve Joris,
					 Java-Eiland, Amsterdam
				
– Stedelijk ontwerp/project
					 Weststation / Ninoofse Poort, Brussel

Thema
		
			
– 6 AR – Architectuur en Stedenbouw

Studiereis
		
			
– Basel - Milano, mei 1995
Externe juryleden afstudeerproject
		
			 ...
Studenten 5 AR – Afstudeerproject
		
		
Sam Bellengé, Sandra Cami, Amy De Baene, Steven De Borger,
		
Kathleen De Laet, Didier De Reymaeker, Marleen De Wolf,
		
Sarah Delvaux, Sigrid Fruytier, Kristof Geldmeyer, Anja Geys,
		
Jorden Goossenaerts, Sven Grooten, Elisabeth Huybrechts,
		
Rutger Meeuwis, Tom Michiels, Els Nulens, Veerle Nys,
		
Johan Pieraerts, Sofie Pittoors, Bruno Poelaert, Bart Pycke,
		
Steven Rits, Katrien Roels, Bruno Sauer, Heidi Serbruyns,
		
Barbara Serrien, Dirk Toebinte, Veerle Van Impe,
		
Dirk Van Oosterwijck, Bert Verbeeck, Jan Verhaert,
		
Steven Wallays, Elisabeth Wouters
Student 5 AR – Thesis
		
			
– Bart Pycke, Architectuur? [Over Dom Hans van der Laan]
			 ...

Studiereis
		
			 –
Externe juryleden afstudeerproject
		
			 –
Studenten 6 AR
		
			 ...
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1995 – 1996
Henry van de Velde-instituut
Antwerpen

Begeleiders
		
			
Christian Kieckens, bOb van Reeth
Thema
		
			
– 5 AR – Afstudeerjaar:
				
– Universitaire Campus Isola di San Servolo, Venezia
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1996 – 1997
Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc
Liège

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Aloys Beguin, John Berhaut-Streel

Thema
			
– 5 AR – Afstudeerjaar:
				
– Stedelijk project Rue des Rempart - Rue St.-Servais,
					 Liège

Studiereizen
		
			
– Groningen, october 1995
			
– Basel - Venezia, november 1995

Studiereis
		
			 –

Externe juryleden afstudeerproject
		
			
Marc Dubois, Francis Strauven, Emmanuel Doutriaux

Externe juryleden afstudeerproject
		
			
Emile-José Fettweiss, Georges-Eric Lantair

Studenten 5 AR – Afstudeerproject
		
		
Tom Adins, Geert Adriaensen, Wouter Bastijns, David Brunetta,
		
Bart Cocquyt, Joris Cools, Gauthier Coton, Catherine Cryns,
		
Kris De Ceuster, Stefan De Clippele, Camille De Vos,
		
Jonas Devos, Bruno Dierickx, Koen Drossaert, Gregory Gebruers,
		
Maryse Gys, Dirk Hendrickx, Karin Janssens, Roel Materné,
		
Tom Mertens, Johan Peeters, Martine Peeters, Piet Pepermans,
		
Johan Rijckaert, Joris Roex, David Schroeyers,
		
Patricia Schroeyers, Kathleen Swinnen, Filip Teunkens,
		
Wim Thijssen, Eduard Van Bouwel, James Van Casteren,
		
Bert van de Vijver, Claudia Van der Borght, Bob Van der Elst,
		
Roel Van Fraeyenhoven, Kristof Van Hoof, Kurt Van hooydonk,
		
Marjan Van Hunsel, Luc Van Looveren, Constantijn Van Otterdijk,
		
Katrijn Van Roey, Carl Verdickt, Ilse Verlegh, Hendrik Verlinde,
		
Sascha Vermeersch, An Vermoesen, Cindy Verstaeten,
		
Anja Vissers, Hans Weemaes,Elke Wouters, Josiane Wuys,
		
Cindy Wynants
Studenten 5 AR – Thesis
		
			
– Gauhier Coton, Op zoek naar de Heer van Daedalus
			 ...

Studenten 5 AR – Afstudeerproject
		
		 ...
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Henry van de Velde-instituut
Antwerpen
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1997 – 2001
Academie van Bouwkunst
Maastricht

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, bOb van Reeth

		
Mentor
			
Christian Kieckens

Thema
		
			
– 5 AR – Afstudeerjaar:
				
– Bouwblok, Cadix-wijk, Antwerpen

Thema
		
			
– 		

Studiereis
		
			
– Milano-Torino-Lyon, mei 1997
Externe juryleden afstudeerproject
		
			
Claude Zuber, ...
Studenten 5AR – Afstudeerproject
		
		
Tinka Baert, Stefan Braun, Katrien Bruyndonx, Miranda Coppens,
		
Jacobus De Bruijne, Kurt De Cuyper, Aglaia De Mulder,
		
Ingrid Fruytier, Luc Jacobs, Saskia Kloosterboer, Tom Luyckx,
		
Tom Mahieu, Veva Roesems, Filip Smits, Inne Smouts,
		
Jeroen Theuns, Anne-Lies Torfs, David Verhoestraete,
		 ...
		

Studiereis
		
			 –
Externe juryleden afstudeerproject
		
			 ...
Student – Afstudeertraject
		
			
– Katleen Vanagt, Rehabilitatie industriële site, Quai Orban, Luik
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1997 – 1998
Henry van de Velde-instituut
Antwerpen
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1998 – 1999
Henry van de Velde-instituut
Antwerpen

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, bOb van Reeth

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Kris Mys, bOb van Reeth

Thema
		
			
– 5AR – Afstudeerjaar:
				
– Bouwblok, Scheldekaaien, Antwerpen

Thema
		
			
– 5 AR – Afstudeerjaar:
				
– GebouwgeheelVolta-West, Basel

Studiereis
		
			
– Basel-Bregenz-Chur-Milano, mei 1998

Studiereizen
		
			
– Basel, november 1998
			
– Berlin, april 1999

Externe juryleden afstudeerproject
		
			 ...
Studenten 5AR – Afstudeerproject
		
		
Valérie Blanckaert, Domien Boits, Patrick Devel,
		
Katrien Embrechts,Piet Goddeeris, Jean Jans, Philip Mathieu,
		
Luk Mertens, Filip Pittillion, Damien Renchon, Kurt Van Belle,
		
Eve Van Dyck,
		 ...

Externe juryleden afstudeerproject
		
			
Roland Zaugg, ...
Studenten 5 AR – Afstudeerproject
		
		
Mathias Blondé, Frank Damman, Elke De Neef,
		
David D’Hollander, Rien Gellynck, Sofie Hoet,
		
Olivier Langejan, Bert Ooms, Frederik Slachmuylders,
		
Dirk Somers, Philippe Van Deyck, Peter Van Doninck,
		
Koen Van Orshagen, Pieter-Jan Versluys,
		 ...
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Technische Universiteit
Eindhoven

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Adinda Van Geystelen, Stefaan Braun
				
(T7-78-T9)
			
Christian Kieckens,
			
Hüsnü Yegenoglu, Sjef van Hoof, John Swagten
				
(afstuderen)

Thema
		
			
– T7-T8-T9-(Af)Studeerstudio: Buildingness
				
– Bouwbaarheid:
					 A House with no Time / A timeless House
				
– Instandhouding:
					 On Tradition
			
– Afstudeertraject
				
– Persoonlijke projecten
Lezingenreeksen
		
			 – Buildingness
			 – British Architects
Studiereis
		
			 –
Uitgenodigde gastsprekers lezingen British Architects
		
		
William Mann, Tony Fretton, Jonathan Sergison - Stephen Bates,
		
Mark Pimlott, Andrew Houlton - Stephen Taylor, Jonathan Woolf,
		
Tim Ronalds
		
Studenten T9
			
Johan Buskermolen, Het Berlijns bouwblok
			 ...
		
Studenten Afstudeertrajecten
			
– Rob Willemse, Boekomslag – Stadsbibliotheek‘s Hertogenbosch,
				
2001
			
– Teunis Vonk, Een bibliotheek voor Helmond, 2001
			
– Judith Muijtjens, Ei-Land, Venlo, 2001
			
– Adriaan Boertjes, Boekenrij – Een bibiotheek voor Amsterdam,
				
2002
			
– Muriel Huisman, Camp.otel, a temporary refuge for city dwellers in
				
transit, 2002
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Leerstoelomschrijving
			
Het onderscheid tussen studeren en leren
		 – Studeren heeft te maken met het eigenhandig opnemen van allerlei
			
facetten, met (na)denken).
			
Leren heeft met uitwerken te maken, met ontwikkelen, met doen.
		 – Studeren is het verstaan van het aangebodene.
			
Leren is een eigenhandige verwerking van het studeren.
		 – Studeren is trachten/willen te begrijpen.
			
Leren is trachten/willen te grijpen.
		 – Studeren is omgaan met zintuigen.
			
Leren is omgaan met een getuigenis van het studeren.
		 – Studeren is nadenken.
			
Leren is het intelligente doen.
		 Leerdoelen in dit kader zijn o.a.:
		 – Het achterhalen van de geest van de plek.
		 – Het confronteren met de algemene condities van een situatie.
		 – Het overgaan van de globale voorwaarden tot de specifieke eisen.
		 – Het ontwikkelen van een eigen visie en attitude tegenover een
			
gestelde problematiek inzake de persoonlijke verantwoordelijkheid
			
in het collectieve patrimonium van architectuur en stedenbouw.
		 – Het vormen van een architectonisch/stedenbouwkundig concept, als
			
gevolg vanuit de verwerking van de ontwikkelde visie enerzijds en
			
als onderlegger voor een eigen architecturale strategie.
		 – Het overgaan tot bruikbare constructies en betekenisvolle ruimten,
			
vanuit de beschikbaarheid voor gebruik van de plek langs bouwen.
		 – Het uitwerken van een coherent en zelf ontwikkeld architecturaal
			
geheel dat zich zowel in het theoretisch model als in de reële
			
situatie inpast.

Programma T7-T8-T9
		
			
(Wat studeer je als je architectuur studeert?)
		 Middelen in het kader van de leerstoel:
		 – Directheid in het leerproces aan de afdeling architectuur.
		 – Omschrijven van opdrachten die multidisciplinair geschakeld zijn:
		
constructief ontwerpen / uitvoeringstechnieken / materialen /
		
bouwtechniek / vastgoedbeheer / stedenbouw / het architecturale
		 denken.
		 Inhoud in plaats van invulling:
		 – Een verdere thematiek is de opgaves niet functioneel te omschrijven,
			
dus niet als invulling, maar wel met inhoud.
		 Zo wordt gestart met het aanreiken van begrippen die inherent te
		 maken hebben met de wereld van het bouwen zoals: zwaarte 		 verborgenheid - langdurigheid - vertraging - gelaagdheid - juistheid 		 stilte - reden.
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Buildingness *
			
			

* Begrip ontstaan in een gesprek met de hedendaagse Amerikaanse
kunstenaar Dan Walsh		

Vermits architectuur een intelligent antwoord biedt op de vraag naar
beschutting als eerste noodzaak, en dus ontegensprekelijk de materiële ruimte
als doel stelt, heeft ze onmiddellijk en steeds met het bouwen van die ruimte te
maken.
		 Een terugblik in de geschiedenis van de architectuur geeft aan dat
nieuwe architectuuridentiteiten steeds samen gingen met het ontstaan van
nieuwe wereldbeelden, met de ontwikkelingen van nieuwe bouwmethodes, het
(uit)vinden van nieuwe materialen, het wetenschappelijk onderzoek en
ontdekkingen, enz... Deze evolutie onderging in de 20ste eeuw een
merkwaardige verschuiving. Na de historische ontdekking van nieuwe
materialen als staal en beton, lijkt het onderzoek in de architectuur zich toe te
leggen op andere factoren dan deze van de constructie en het bouwen zelf.
		 De laatste decennia evolueerde de architectuur veeleer tot een
mediatief gegeven en heeft daardoor zichzelf tot een eigen contradictorische
vormthematiek verheven. Het hedendaagse bouwen vervalt, in tegenstelling tot
het evenwicht van regel en uitzondering, in een verhaal waarbij regel
uitzondering is geworden en uitzondering regel. Opvallen en anders doen lijkt
meer aan te spreken. De verhouding tussen collectief belang en private houding
is door elkaar geschud.
		 Identiteit daarentegen heeft niets te maken met stijl en vorm maar met
de omstandigheden van plaats en houding. Het wezen van een gebouw heeft
niets vandoen met een anders-zijnde expressie maar met het hervinden van een
eigen taal. Uit die taal met haar eigen grammatica ontstaan andere vormen.
Een gebouw verkrijgt zijn vorm vanuit gestelde condities en context, vanuit een
accuraat omgaan met de feiten, inclusief alle mogelijke beperkingen. Op deze
wijze zijn gebouwen inherent verbonden met plaats en context. Het staan op
een plaats en de manier waarop, is het resultaat van een doorgedreven zoeken
naar realiteit en hedendaagsheid. Enkel op deze wijze komt een onlosmakende
architectuur tot stand.
		 Taal en houding zijn de eerste aanleidingen in het architecturale
denken. De taal van de architectuur bezit een eigen logica en structuur die
gelinkt zijn aan het verhaal van de houding in het bouwen. Elk intelligent
omgaan met gegevens, elke verdere hervorming vanuit een hervinden,
resulteert in de essentie van het begrip traditie: een verdere ontwikkeling op
basis van bestaande verworvenheden. Bouwen aan die traditie is wat
architecten dienen te doen.
		 Woorden geven aanleiding tot dingen in tegenstelling tot elke actuele
interpretatie waarbij dingen aanleiding geven tot woorden.
		 Bouwen heeft te maken met overnemen en overleveren, gebouwen met
overleven. Economische duurzaamheid in plaats en tijd.
		 Goede architectuur heeft te maken met goed bouwen en directheid.
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Robert Ryman maakt schilderijen die, hoewel steeds wit en vierkantig toch altijd
verschillend zijn qua benadering en uitvoering. Zoals Ryman zijn werk
omschrijft met “It’s about painting”, zo gaat het in de architectuur, hoewel
steeds beschuttend maar toch altijd verschillend doorheen gestelde condities,
altijd om “It’s about building”.
		 Bouwen is omgaan met juistheden, van materiaal, van verhouding,
van de relatie met de aarde, van techniek, van overspanning. Architectuur is het
resultaat van een intelligent omgaan met die juistheden.
		 Elk gebouw is geen architectuur, elke architectuur heeft wel met
bouwen te maken. Architecten moeten eerst gebouwen maken in plaats van
architectuur.
		 Het vak en beroep architectuur bezitten een even grote serieusheid als
andere vakken en beroepen. Maar vandaag lijkt het aldsof dit sérieux totaal zoek
is. Frustraties en de stormvloed aan nieuwe beelden zijn hier zowel aanleiding
als gevolg. De eigen plaats, de eigen taal, bezit nu een schizofrenie alsof alles
één groot internationaal dialekt is geworden, een monumentaal bombastische
beeldenschat.
		 De gehele geschiedenis hebben architecten via het studeren aan wat
vooraf ging verder gebouwd en het vorige als verworven materie tot zich
genomen. Recentelijk resulteert dit echter in een stilistisch samplen van beelden
waarbij de herkenbaarheid thematisch uitgehold wordt. Architecten hebben
steeds gesampeld, maar hebben met hun kennen en weten die verworvenheden
gebruikt voor nieuwe ontplooiingen.
		 Wat echter nu opvalt is dat we nog steeds graag in ruimtes verblijven
die dezelfde verhoudingen hebben als 2000 jaar geleden. Gemeenschappelijkheid in geschiedenis? Er is niet zoiets als een nieuwe gebouwde ruimte; deze
bestaat enkel in de tools en de objecten die aan deze blijvende ruimtes worden
toegevoegd. Zoals deze tools zich snel aan de tijd aanpassen en onderhevig
zijn aan evoluties, zo projecteren nieuwe ruimteconcepten zichzelf ook vaak in
tijdelijkheden. Ze verworden tot momenten van passage, wat niet enkel hun
verschijningsvorm maar ook hun echte zijn is. Zij hebben niet met het
(ver)blijven te maken, ze bezitten geen blijvend karakter.
		 Echte gebouwen vertonen een weerbarstigheid. Ze zijn gebouwd met
materialen die met een eigen duurzaamheid aan tijdelijkheid voorbijgaan.
Dépasser le passage.
		 In zijn voordracht Zes Memo’s voor het volgend millenium omschrijft
Italo Calvino zes begrippen die een essentie kunnen betekenen in de nabije
toekomst: lichtheid, snelheid, juistheid, zichtbaarheid, veelzijdigheid en
duurzaamheid. Het is merkwaardig dat, wanneer deze begrippen op gebouwen
worden toegepast, ze in twee hoofdfragmenten vervallen: juistheid, veelzijdigheid en duurzaamheid behoren tot die waarden van eeuwigdurendheid, terwijl
de andere zich schakelen aan het fenomeen van het tijdelijke. Ook Juhani
Pallasmaa doet een poging om 6 thema’s te omschrijven voor het derde
millenium: langzaamheid, plasticiteit, reden, authenticiteit, idealisering en stilte.
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Ook hier zijn opnieuw verschillende benaderingen samengebracht. Terwijl
plasticiteit zich uit in de wereld van het bevrijdende doen en idealisering
intellectueel afstand tracht te nemen van de zogenaamde boerenlogica, lijkt het
alsof de andere thema’s zich kunnen vinden in het denken en doen van het
bouwen.
		 Er kunnen echter nog een paar themas bijgevoegd worden, die alleen
maar nog meer vrijheid kunnen geven aan de architectuur omdat ze juist zo
bepalend zijn. Ze maken al het overbodige overbodig vanuit zichzelf: zwaarte,
weerstand, verborgenheid, langdurigheid, vertraging en gelaagdheid. Op deze
manier komen we tot een 15-tal woorden die elk met een eigen ondergrond een
fundament leggen tot het (her)vinden van een eigen architectuurt-taal.
		– Voorstel structuur leerstoel
Programmatie T7 - T8 - T9
			 Building on tradition
Ontwikkelen van een eigen taal vanuit de condities van de plaats.
		 Samenwerking en interventies van de deelgebieden geschiedenis,
		 economie (vastgoedbeheer), constructie (bouwtechniek) en tectoniek
		 (materialen) .
Onderzoek naar de basis van instandhouding van architectuur :
		 wat maakt dat gebouwen overeind blijven ?
Over de weerbarstigheid van gebouwen.
Over materie en tijd, over materialiteit.
		
– Inhoudelijke matrix
Trimester 1		
Trimester 2		
Bouwen als regel
Traditie			
Fragment		
Stedelijk deel		
Het Huis		
Het Bouwblok		
Analyse			
Eigen taal		
Geschiedenis
Geschiedenis		
Constructie		
Economie		
				
Constructie		
				

Trimester 3
Regel of uitzondering?
Stedelijk geheel
De collectieve ruimte
Inpassing in de stad
Geschiedenis
Economie
Constructie
Tectoniek

		
– Practische matrix
T7				
T8				T9
constructief inzicht
samengaan van
all-round beelding
				
constructie 		
van het 				
				
met geschiedenis,
architectonisch object
				
economie
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		– Trimester 1:
			 Bouwbaarheid:
			 A House with no time / A timeless house
Oefening die gebaseerd is op de terminologie van het begrip huis op het
		 gebied van het objectmatige via contextuele tot het stedelijk, van 		
		 grootte van de eigen persoon, via een kleine groep tot een collectief
		huis.
Omschrijven van het begrip huis naar etymologische oorsprong en
		 linguistische benadering en gebruik vanuit en in de germaanse taal via
		 het bestuderen van een aantal voorbeelden.
Vertrekkend vanuit een analyse van een aantal (europese) gebouwen uit de
		 20ste eeuw: wat maakt hen als instandhoudbaar (duurzaam) en hoe
		 kunnen deze gebouwen eventueel zelf evolueren ?
Wat kunnen we hieruit leren om zelf een landschappelijk en/of stedelijk
		 fragment te concipiëren.
			 Doelstelling:
Het studeren van de voorbeelden en het aanleren van een eigenhandig
		 denkpatroon door het plaatsen in een verscheiden context.
Ontdekken van de begrippen type, logos, tectoniek, constructie, bouwtechniek
		 en aansluiten aan de andere deelprogramma’s zoals AGT e.a.
Analyse van een aantal gebouwen op basis van het planmatige, contextuele,
		 technisch-bouwkundige en de relevantie voor instandhouding naar de
		 toekomst zoals o.a.:
			
Haus Goldman & Salatsch (Michaelerhaus), Michaelerplatz, Wien
				
(Adolf Loos)
			
Haus Stonborough-Wittgenstein, Kundmanngasse, Wien
				
(Ludwig Wittgenstein)
			
Riksförsäkringsanstalten, Stockholm
				
(Sigurd Lewerentz)
			
Yale Center for British Art, New Haven, Connecticut
				
(Louis I. Kahn)
			
Abdij Roosenberg, Waasmunster
				
(Dom Hans van der Laan)
			
La Casa dello Studente, Chieti
				
(Giorgio Grassi & Antonio Monestiroli)
			
Mehrfamilienhaus am Eosanderplatz, Berlin
				
(Hans Kollhoff)
			
Bürohaus Hochstrasse, Basel
				
(Diener & Diener)
			
Kunsthaus, Bregenz
				
(Peter Zumthor)
			
Lagerhaus Ricola, Rue de l’Ill, Mulhouse-Brunnstatt
				
(Jacques Herzog & Pierre de Meuron)
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Landhuis Ungers, Kämpensweg, Köln-Mungersdorf
				
(Oswald Mathias Ungers)
			
Schulhaus, Paspels
				
(Valerio Olgiati)
–Trimester 2:
			 Instandhouding:
			 On Tradition
Nieuwe combinaties en relaties hebben nieuwe stedelijke types doen ontstaan:
		 hoe sluit deze nieuwen vormen van moderniteit aan bij de regel van
		 traditie en tijdloosheid?
Als basis dient de analyse van de in het eerste trimester gemaakte ofening
		 aangaande enkele typische voorbeelden.
Oefening die te maken heeft en duidelijk gesteld is op de eigen taal die
		 gegroeid is vanuit links met andere deelgebieden van de faculteit zoals
		 geschiedenis, economie, constructie.
Bepaling van wat traditie is (hernieuwing) en het ontwikkelen van een eigen
		 denkwereld aan de hand van de thematiek van het groot huis dat zich
		 inpast in de stad en aldus gebouwd blok is.
		
(Bürohaus - Kunsthaus - Werkhuis - Hochhaus - Mehrfamilienhaus)
Hoe ontwikkelen zich vanuit de traditie nieuwe vormen vanuit een vraag naar
		 een ander gebruik ? Hoe kan een gebouw worden ontworpen dat
		 toekomstige wijzigingen van gebruik in zich kan opnemen?
Ontwerp van een stedelijk deel aansluitend op een historisch kader en/of
		 nieuwe ontwikkeling in de stad.
		
– Trimester 3:
			 Collectiviteit:
			 Regel en Uitzondering
De klassieke patronen van de stad tegenover de nieuwe vloeiende en hybride
ruimtes : wat is hun intelligente fout op de basisonderlegger ? In wat, hoe en
waarmee functioneert het klassiek stedelijk model ? waarom en hoe zouden/
kunnen aanpassingen aan dit model nodig zijn ? hoe functioneren deze
eventuele aanpassingen tegenover het klassiek model ?
De diversiteit aan opdrachten kan omschreven worden in de volgende gebieden:
			
Open Ruimten in de stad
			
Het collectief geheugen van de stad
			 Over-leven
Site: inpassen van een stedelijk geheel in het masterplan van MVRDV voor het
		 gebied rond het station van Antwerpen.
		– Syllabus en Colloquia
Tweejarige werking i.s.m. 0,2 fte naar een finaliteit van tentoonstelling en
		 publicatie met colloquium.
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1. Syllabus
Uitwerking van een syllabus met teksten die bepalend zijn voor het
bouwen en nadenken in de 20ste eeuw op basis van een verdeling in
zes fases:
			
1 – Eigen teksten van architecten/auteurs over het thema
			
2 – Teksten van anderen over het thema
			
3 – Algemene teksten en omschrijvingen van auteurs
			
4 – Projectbeschrijvingen van architecten
			
5 – Projectomschrijvingen door andere auteurs
			
6 – Belangrijke randliteratuur
2. Colloquia en Studiereizen
Deze initiatieven worden gekoppeld aan de deelstudio’s en
T-programma’s.
Dit geheel dient verder gedefinieerd met aansluiting van definitieve
programma’s en uitwerkingen.
Data dienen te worden bepaald in kader van mogelijkheden, enz...
		– Planning
			 Het Huis
				
Colloquia 1:
					 Wim Cuyvers, Adam Caruso, Tony Fretton,
					 Christian Rapp
				
Colloquia 2 :
					 Valerio Olgiato, Erik Wieers, Marie-José Van Hee,
					 Pieterjan Gijsberts over Adolf Loos
			 Bouwen
				
Studiereis:
					 Basel - Zürich - Winterthur - Schaffhausen 					 Bregenz - Sankt-Gallen - Chur - Davoz - Luzern
				
Colloquia:
					 Jürg Conzett, Annette Gigon & Mike Guyer,
					 Martin Steinmann, Morger & Degelo, Peter Zumthor
			 Concept
				
Colloquium:
					 over geometrie, over Dom Hans van der Laan,
					 over Louis I. Kahn, over barok
			 De Fout #1 (reeks over ruimte en hedendaagse kunst)
				
Studiereis:
					 De Pont,Tilburg / ZKM, Karlsruhe / Hallen für Neue
					 Kunst, Schaffhausen / Limmattstrasse, Zürich /
					 Documenta XI, Kassel
				
Colloquia:
					 Per Kirkeby, Dan Graham, Paul Robbrecht,
					 Moritz Küng
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					 Jacques Herzog & Pierre de Meuron, Rudi Fuchs 					 Jan Debbaut
			 De Stad
				
Studiereis:
					 Berlin
				
Colloquia:
					 Max Dudler, Hans Kollhoff, Roger Diener,
					 Wim Wenders
			 Geschiedenis en Theorie
				
Studiereis:
					 Milano - Torino
				
Colloquia:
					 Giorgio Grassi, Antonio Monestiroli,
					 Oswald Matthias Ungers, over Aldo Rossi
			 Tektoniek
				
Studiereis: (specifiek thematisch )
				
Colloquia:
					 Mechthild Stuhlmacher over Karl-Josef Schattner
					 Frans Sturkenboom over Borromini
					 Winfred Nerdinger over Hans Döllgast
					 Lynnette Widder over Zwitserse architectuur
			 De Fout #2 (reeks over ruimte en hedendaagse kunst)
				
Studiereis:
					 De Pont, Tilburg / ZKM, Karlsruhe / Hallen für Neue
					 Kunst, Schaffhausen / Limmattstrasse, Zürich /
					 Documenta XI, Kassel
				
Colloquia:
					 Peter Downsbrough, Luc Deleu, Rémy Zaugg
					 Jan Hoet, Kasper König

Lezingenreeks 2000
		
			 – Buildingness
				
Thema’s passend in de leerstoel
				
Art/Architecture, Enclosed spaces, Peter Zumthor,
				
Bouwen in Zwitserland, Pieter De Bruyne
		
Lezingenreeks 2001
			 – New British Architecture
De Technische Universiteit Eindhoven - Faculteit Bouwkunde en de Academie
van Bouwkunst in Maastricht organiseren samen een lezingenreeks met Britse
architecten. De lezingen vinden plaats op vijf donderdagen (TU/e) en vijf
vrijdagavonden (Maastricht):
			
donderdag 26 april / vrijdag 27 april
		 		
William Mann
				
Tim Ronalds
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donderdag 3 mei / vrijdag 4 mei
				
Houlton Taylor
				
Jonathan Woolf
			
donderdag 10 mei / vrijdag 11 mei
				
Sergison Bates
			
donderdag 31 mei / vrijdag 1 juni
				
Mark Pimlott
			
donderdag 7 juni / vrijdag 8 juni
				
Tony Fretton

		
Beoordeling afstudeerproject Teunis Vonk
		 De overdraagbaarheid van het bouwkundig denken.
In een context van architectuurcritici die zich uitlaten dat een gehele populatie
in Nederland de schaamte voorbij is als zou ze een nieuwe architectuurtaal
probleemloos aanvaard hebben, is het aangenaam te beseffen dat er zich ook
een nieuwe generatie architecten ontwikkelt die zich voorbij die formele
architecturale aanwezigheid manifesteert en in diepte werkt. Deze generatie is
er één die wil nadenken over, die wil doordringen in de echte materie van het
bouwen. De vraag is dus pregnant: wie heeft er echt van schaamte willen
spreken ?
		 Het project van Theunis Vonk is een werk van opvallende afwezigheid,
van onzichtbare zichtbaarheid. Het laat zich niet in met toevalligheden,
met gadgets of trouvailles. Een bibliotheek is een plaats van communicatie met
het verleden, een plaats die een collectiviteit opneemt. De plek die Teunis
hiervoor heeft gekozen is een plek van contradicties, van dissonanten, van
stedelijke artefacten. Hij plaatst er een gebouw, geen architectuur, maar een
gebouw. Bouwen is voor hem sterker dan architectuur omdat het zo gerelateerd
staat met allerlei onderzochte condities. En dit maakt dit project juist sterk:
het aanvaardt alle tegenstellingen omdat het er zich ook autonoom integreert in
een globale context. Een gebouw als een groot meubel, een meubel als stedelijk
merkpunt.
		 Teunis raakt hier bijna onopvallend een hele reeks van betekenissen
in het architectuurdebat van vandaag aan: van displacements van het object tot
het fenomenologische van schmuck. Onopvallend omdat dit nu eenmaal zo is
wanneer men zich verdiept in die echte materie en wil nadenken waar het in het
echte bouwen over gaat: met name over het leven, over leven, over overleven.
		 Dit project legt doorheen de bekleding de inwendige dingen bloot. Het
laat zien wat er zich in afspeelt en toch blijft er een afstandelijkheid, een screen.
En daarenboven is er ook de vervalsing van het object zelf, in zijn façade, in de
structuur, in vorm. Er is een vertwijfeling die zich manifesteert zoals dat zich
doorheen de architectuurgeschiedenis meermaals te bespeuren valt. Maar in
dit project is dit alles geen doel op zich: het doel is een antwoord op de simpele
vraag van het bergen van een boek, van raadplegen, van opnieuw denken, van
verder denken, van ruimte geven, van perspectivisch zien, van uitzien, doorzien
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en inzien.
		 Daardoor is dit bouwwerk verdraagzaam, het past zich in temidden
van de gewone taal van het architecturale spreken. Dwars van elk
intellectualisme is dit project een voorbeeld van eenvoudige intelligentie.
Intelligent omdat er verscheidene lagen in verwerkt zitten: het is begrijpbaar,
het is doorzichtelijk. Maar voor wie verder wil denken is er een tweede inhoud te
ontdekken. Het schikt zich met schoonheid zonder dit a priori te willen zijn.
Het is zo geworden.
		 Veelal willen architecten hun gebouwen als kunst maken, willen ze
zichzelf doorheen een eigen ego uitroepen als manifest. Niets is echter meer
nefast voor de wereld van de overdraagbaarheid dan het bouwen zelf geweld
aan te doen en het unicaat al op voorhand als icoon uit te roepen: de drang naar
erkenning die herkennen en kennen voorbij schiet.
		 En terwijl inderdaad de architectuurgeschiedenis zich mede
ontwikkelt via een hedendaags gebeuren van wijzigende contextuele
gegevens, mogen we niet vergeten een waardering te blijven behouden voor de
gewone dingen van het leven, voor het boerenverstand, voor een taal die door
iedereen verstaanbaar is, verklaarbaar, direkt en dus helder en duidelijk.
Het is hierin dat ik het werk van Teunis Vonk zo waardeer: een eigen
plaats vinden, niet schreeuwerig maar juist en met de voeten op de grond.
Een werk dat de overdraagbaarheid van het architecturale denken overlevert,
niet aan een selectief gezelschap maar aan iedereen, wat de oospronkelijke
doelstelling is van dit gebouw.

Slotrede bij het afstuderen van Judith Muijtjens
		
Het project van Judith Muijtjens voor Venlo kadert zich in een reeks condities
vanuit stedenbouwkundige context en ambieert een nieuw verhaal voor deze
stad die veelal in negatieve zin in het nieuws komt.
		 Judith gaat met haar werk voorbij aan elke vorm van fragmentatie en
schakelt architectuur aan stedenbouw, gebouw aan beeldvorming, zoals ze
tevens de deelgemeente Blerick aan Venlo linkt.
		 Het totaalconcept dat ze hierbij heeft ontwikkeld baseert zich op
analyses van gekende typologieën maar Judith weet via een intelligente
klinkslag nieuwe beelden te genereren. De lange laan, de gepaste
doorbrekingen, de repetitie van het bouwblok en de intervallen van gebouw en
open ruimten creëren in dit geheel een samengaan waarbij vanuit een eenheid
wordt gedacht. De uitsnijdingen in het solitaire gebouw en die ontstaan zijn
vanuit een perspectivisch standpunt, getuigen van een doorzicht om het
concept te relateren aan de verschijningsvorm.
		 Complexiteit is hierbij geen doel op zich. Judith weet echter op een
eigen manier het begrijpbare te behouden.
		 De titel van dit werk, met name (Ei)-Land, vertelt infeite alles: een stuk
– tot nu toe achtergelaten – land dat, toch afgezonderd, deel wil gaan uitmaken
van de stad. Om deze reden is het belangrijk dat dit project verder bekend wordt

53

1999 – 2002 Technische Universiteit, Eindhoven

gemaakt dan de academische grenzen. Elke confrontatie met de stad
Venlo zelf kan een versteviging van het denken over deze stad teweeg brengen.
Het is dan ook de grootste wens dat het werk en onderzoek van Judith in de
nabije toekomst aan het breder publiek zal worden getoond.
		 Judith, in naam van alle begeleiders wensen we je verder een groot
klankbord en alle succes toe in je carrière.

Slotrede bij het afstuderen van Adriaan Boertjes
		
Het project van Adriaan Boertjes plaatst zich temidden van een reeks ontwerpen
waarbij geheugen – en dit zowel van de stad als de overdracht van kennis –
centraal staan. Het is merkwaardig dat in een tijd waarbij de digitalisering
crescendo gaat er nood blijft bestaan aan eeuwenoude tradities die met
menselijke gestes gepaard gaan. Boeken bestaan en zullen blijven bestaan lijkt
wel één van de meest typerende stellingen te zijn waarmee een nieuwe generatie
van architecten zich aanbiedt. Het is een frappante vaststelling omdat het zoveel
vertelt en niet alleen over die boeken zelf, maar wel hoe omgaan met gebouwen,
hoe omgaan met architectuur.
		 Het bibliotheekproject van Adriaan Boertjes situeert zich in het
centrum van Amsterdam, op de plek waarvoor tijdens zijn ontwerp een
wedstrijd werd uitgeschreven is. Het project van Adriaan verhoudt zich
echter totaal anders dan het verkozen wedstrijdontwerp, met name: het getuigt
veeleer van een kostbaar iets, een kist, iets waar men niet zomaar achteloos mee
omspringt. Het getuigt van een collectiviteit dat ons dus allen aanbelangt.
		 Hierin ligt de kracht van dit ontwerp besloten: het is er voor iedereen
en niet alleen voor het heden, maar iets dat bewaard dient te worden voor later.
Ligt hierin niet een essentie van het bouwen? Een getuigenis van nu voor later?
We wensen Adriaan alle sterkte toe in die wereld van de architectuur die hij, en
daar zijn we rotsvast van overtuigd, met het nodige bewustzijn zal bewandelen.
Slotrede bij het afstuderen van Muriel Huisman
		
		 Het project van Muriel Huisman voor Malaga is ontwikkeld vanuit
een inzicht dat kustlijnen een nieuwe visie dienen te genereren. Deze conditie
is voor Muriel aanleiding geweest om het project vanuit de stedenbouwkundige
context, zelfs vanuit een soort van alarmering van dit spaanse landschap,
een nieuwe input te geven. De multifunctionaliteit, de hoeveelheid aan
programma’s, aan gebruik, aan beelden, maken een geïntegreerd geheel van dit
project.
		 Het is geen eenvoudig project, Muriel heeft het zich niet gemakkelijk
gemaakt. Muriel neemt geen genoegen aan een eenvoduig masterplan dat door
gelijk welke architect zou kunnen worden ingevuld met hedendaagse vormen.
Het doorwringen van niveaus, perspectieven, bouwblokken, circulaties e.d.,
geven aan het project een graad van complexiteit mee terwijl alles in de hand
wordt gehouden. Daarenboven is er de situatie zomer-winter die de intrinsieke
inhoud geeft aan het ontwikkelde bouwblok. Gebruik gaat hier verder dan
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functie, invulling gaat verder dan programma.
		 Muriel weet in dit project een bewustwording over de context te geven.
Iedereen dit het project nauwkeurig bestudeert zal onmiddellijk begrijpen dat de
stedenbouwkundige viusie gebaseerd is op een patroon dat met het echte leven
langs de zee te maken heeft. Geen lege plekken, geen vormloos geheel.
		 Het project bezit de zo nodige schaduwplekken – dit is dan letterlijk
bedoeld natuurlijk – om het leefbaar en beleefbaar te maken. Het is nu juist
hierin dat het meest cruciale van dit werk vervat zit: een evenwicht tussen
stedenbouw en architectuur, tussen open en gesloten, tussen het binnen en
buiten, tussen licht en schaduw.
		 Muriel, we weten het, het was voor jou soms een pijnlijke periode,
maar je aanwezigheid, je ingesteldheid, je doorzettingsbermogen, en dit dan
vooral geprojecteerd naar het gepresteerd resultaat toe, maken het niet
onbelangrijk. In naam van alle begeleiders wensen je alle succes en plezier
in de wereld van de architectuur.
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2000
Technische Universiteit
Eindhoven

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Jos Bosman, Peter Swinnen

Thema
		
			 – Venlo Dubbelstad
Studiereis
		
			 –
Externe beoordelaars
		
			
Marc Glaudemans, Jan Houwen
Studenten
		
		
Calle de Blok, Milco Haans, Remco Jansen, Gijs Joosen,
		
Mariska Louman, Judith Muijtjens, Ewald Rabitsch
Programma
		
			 Venlo - Dubbelstad
Dit afstudeerproject kadert zich in de doelstelling en omschrijvingen van het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) waarbij studenten bouwkunde,
architectuur en stedenbouw een participerende rol kunnen hebben via eigen
projecten.
		 Drie gebieden worden ter onderzoek aangeduid. Drie studieteams
werden gevraagd een basisintentie uit te werken waarop drie universiteiten en/
of hogescholen via studentenprojecten hun kennis aan het project leveren.
Parkstad Limburg (Heerlen, Sittard) wordt uitgewerkt door Bernd Borghof en
Anne Klasen, samen met de studenten van de Fachhochschule te Aachen,i.s.m.
Niek Bisscheroux van de Academie van Bouwkunst te Maastricht. Waterstad
Roermond is een studieopdracht voor Peter Bongaerts en de studenten van het
Provinciaal Hoger Architectuurinstituut te Diepenbeek.
		 Voor TU/e is het studieterrein bepaald op het gebied om, rond en in
Venlo, op basis van het concept van Christian Kieckens architects. Het concept
heeft de thematiek van een dubbelstad als grondslag. (zie bijhorende nota)
Het onderzoek baseert zich op de eerste initiële analyses die goedgekeurd zijn
door het onderzoeksteam van het POL en door het Provinciebestuur Limburg.
De structuur van het afstudeerproject staat in relatie tot de timing van
het project, het voorgestelde congres en publicatie. Bedoeling is om een
hoeveelheid aan mogelijkheden te laten genereren van waaruit zich een
eventuele nieuwe toepassingen en vormentaal kunnen uit voortvloeien.
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		– Oefening 1:
			 Dubbelbodemgebruik en Ecologie
De twee vermelde ringwegen ten noorden van Venlo geven een eerste aanzet tot
inperking van de huidige industrieterreinen. Bedoeling is om deze terreinen zo
functioneel mogelijk te herschikken op basis van de eerste basis gegevens zoals
dichtheid, e.a. De gestelde herschikking heeft de volgende doelstellingen:
een nieuwe ontdubbelde structuur waaruit compacte toepassingen kunnen
voortvloeien, onderzoek naar alle vormen van toepassingsmogelijkheden en
nieuwe structuren die gebaseerd zijn op zowel de technische mogelijkheden
(vanuit de technische structuren als vanuit de bodemgesteldheid) als de beelden
langsheen snelwegen, de aanwezigheid van ecologisch belangrijke
landschappen (ten noorden en ten zuiden van deze terreinen) en het doortrekken
ervan doorheen de industriële velden: een hedendaagse internationale context.
– Oefening 2:
			 De landschappelijke stad
De oostelijke zone die geprangd ligt tussen enerzijds het landschappelijke deel
en de grens met Duitsland, zijnde de verbindingsweg tussen het knooppunt
Europa en de aansluiting met de autosnelweg Eindhoven - Duisburg, en
anderzijds de nieuwe geplande stadsring, kan worden bestempeld als een
gebied voor de ontwikkeling van zowel het landschappelijk karakter als de
stedelijke densiteit met mogelijke nieuwe typologieën.
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ecologie en natuurontwikkeling. Venlo lijkt te zijn gaan beseffen dat de vraag
naar het wezen van de stad een pregnant hedendaags vraagstuk opwerpt en niet
onbeantwoord kan blijven. Het collectief bewustzijn en dus ook elk structureel
toekomstbeeld zijn echter totaal zoek. Dit laatste uit zich vooral in het
ontberen van een duidelijke identiteit als randstad aan de grens met
Duitsland. Puur geografisch gezien is de potentiële betekenis van Venlo
gelijkaardig aan de situatie van het Dreiländereck/Zentrum Basel, of het
Euregio-gebied Maastricht/Luik/Aachen. Deze gebieden laveren tussen
marge en overgang, ze vormen een transitie in plaats en tijd. In Venlo worden
enkel kleine deelfragmenten opgelost. Een totaalthematiek blijft zowel
inhoudelijk als formeel onbehandeld.
			
Venlo lijdt echter onder dit gebeuren van de splitsingen. De stad
ligt nog gebukt onder het historisch kenmerk van centralisatie. Om hieraan
tegemoet te komen wordt de oorzaak van de actuele situatie als nieuwe
aanleiding genomen tot het samenstellen van een denkpatroon over hoe
omgaan met stedelijkheid in de 21ste eeuw? Om te voldoen aan gelijkwaadigheden
en identiteiten van de fragmenten dringt een decentralisatie zich op.

		– Oefening 3:
			 Densiteiten van stedelijke logistiek
Vier aangeduide plekken met stedelijke voorzieningen geven een nieuwe
identiteit aan de stad Venlo. De programmate ontstaat vanuit de eigen
omschrijvingen van plaats en contextuele aanwezigheden.

Reflectienota
		
Venlo en omgeving werden in de loop van hun recente geschiedenis
meermaals doormidden gesneden. Ontstaan langsheen de Maasoever heeft
het een chaotische stedelijke groei ondergaan waardoor uiteindelijk zowel het
spoor, de autosnelweg alsook de Maas obstakels zijn geworden die het gehele
gebied versnipperd hebben achtergelaten.
			
Het voorstel Venlo - Dubbelstad is gegroeid vanuit de reeds
aanwezige stedelijke problematieken en concrete programmatorische vragen
die - onopgelost - Venlo op een ongestructureerde wijze verder blijven
aantasten. De corridor van de IJzeren Rijn (de verbinding van de Antwerpse
haven met het Ruhrgebied en de vraag om deze langsheen het tracé van de
E34 autosnelweg te projecteren), de noodzaak en de vraag naar nieuwe
behuizing en de problematiek van de uitdeinende industrieterreinen zijn
slechts enkele van de op te lossen functionele hangijzers. Recente
ontwikkelingen tonen aan dat Venlo in stijgende mate geïnteresseerd is in

			
Nieuwe beelding
Een eerste en belangrijke optie is de inplanting van de Ijzeren Rijn langsheen
de autosnelweg A67. Daarbij komen vervolgens de overschakeling van de ene
infrastructuur op de andere, met name van transport per schip naar transport
over de weg, alsmede het verplaatsen van het bestaande spoorwegemplacement naar Blerick, nieuwe voorzieningen voor nieuwe stedelijke
functies die groeien vanuit de aanwezigheden van plaats en context, de
inperking van het noordelijk industrieel gebied via twee mogelijk loops en de
ontsluiting van het totale systeem via een nieuwe Maasbrug ten noorden van
het centrum.
			
Om dit in werking te stellen is gebruik gemaakt van een eerste
denkpatroon dat van afstandelijk-abstracte aard is en dat nieuwe overgangen
van identiteit mogelijk maakt. Zo kan het doorvoeren van ecologie doorheen
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industrieterreinen of de uitbouw van industrieel dubbel-bodemgebruik met
opslag op de onderste laag en verwerking van goederen in de bovenste als
actuele problematieken worden aangehaald. Het samenvoegen van
landschappelijkheid met stedelijk wonen is eveneens één van die thema’s die
nieuwe leefomgevingen kan doen genereren. Door deze interventies te
poneren winnen bepaalde bestaande ingevulde landschappelijke vlekken aan
potentie, andere daarentegen zullen aan belang inboeten, nog anderen zullen
via oppervlakteinkrimping plaats kunnen geven aan verdere nieuwe
ontwikkelingen. Hieruit zullen gediversifieerde volumetrieën en nieuwe
typologieën voortvloeien.
			
Een tweede denklaag definieert een globaal concept van
hiërachie in benadering en uitwerking. Hiervoor komt in eerste instantie de
infrastructuur in aanmerking omdat ze de grootste problematiek vormt in
de ontwikkeling van de stad. Aldus gaat de snelste ontwikkeling gepaard
met met een factor van totale onzekerheid, wat maakt dat een hypothese van
ontwikkeling als leidraad wordt voorgelegd tot het bekomen van oplossingen
voor een maximale organisatie.
Deze infrastructurele hiërarchie start vanuit een internationale context: de
projectie van de IJzeren Rijn-verbinding langsheen de autosnelweg E34 en
daarmee niet alleen Antwerpen en de Vlaamse Ruit met het Ruhrgebied
verbindt maar tevens kan voorzien in de aansluiting vanuit Rotterdam.
Deze optie heeft als gevolg dat een gehele reeks aan bouwkundige werken
dient te worden herdacht. De conditie van het goederenvervoer per spoor
maakt elke steile helling onmogelijk wat betekent dat een doorgang op hoogte
van de huidige autosnelweg het meest aangewezen is. Hieruit resulteert
dat alle op-en afritten van deze snelweg dienen te worden aangepast, alle
bestaande doorgangen via tunnels uitgebouwd en een reeks van nieuwe
bruggen te worden ontworpen.
Samen met deze noodzakelijke interventies wordt ook de autosnelweg zelf
ontdubbeld over deze gehele strook tussen de uiterste op-en afritten voor
Venlo : zo is de opeenvolging van de zes deel-op- en afritten maar
toegankelijk via een nieuwe parallelsnelweg.
Deze dubbele uitwerking maakt dat de gehele corridor langsheen Venlo een
eigen karakter verkrijgt qua vorm en betekenis. Kunstinterventies, zowel van
bouwkundige aard als vanuit de beeldende kunst, zouden hier de nodige
vraagstellingen bij bewerkstelligen.
			
De gestelde ontdubbeling bezit ook enig pragmatisme in de
aansluiting met twee verkeerslussen die instaan voor de ontsluiting van de
noordelijk gelegen industrieterreinen. Elke lus sluit tweemaal aan op de
zijsnelweg, wat een inkorting van vrachtwagenvervoer teweeg brengt.
			
Het gehele infrastructurele en/of intermodaal knooppunt vindt
zijn functionele en beeldvormende essentie in de inplanting van een nieuwe
Maasburg. Deze brug voorziet in tal van behoeften waarbij alle hiërachieën
samen en evenwaardig worden opgelost.
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De verbinding van de twee op- en afritten met de twee lussen voor de
industrie via een nieuwe parallelsnelweg en de aansluiting van deze twee
verkeerslussen op een nieuwe ringvormige stadsontsluiting komen, voor wat
het verkeer betreft, aan deze brug samen. Hier stelt zich het nieuwe beeld voor
Venlo, zichtbaar vanop de autostrade als actief toekomstperspectief en beide
stadsdelen verbindend langs de noordelijke zijde. Een evenwaardigheid
van beide oevers en deelsteden (cfr. Buda en Pest) wordt zo in één geheel
samengebracht.
			
Deze aldus geplande stadsontsluiting voorziet in het schakelen
van allerlei reeds bestaande ontwikkelingen en geeft via displacements de
mogelijkheid tot sterkere invullingen en uitwerkingen.
Zo krijgen vier punctuele ingrepen hun belang in een verdere ontwikkeling van
stedelijke functies en nieuwe potenties voor de identiteit van de stad.
Door de verdeling van bestaande en nieuwe stedelijke functies over deze
vier plekken wordt het concentrisch systeem van de europese stedenbouw
omgezet in een decentralisatie. Op deze wijze worden vier stadsgebieden
geïntensifieerd in een eigen nieuwe identiteit waarvan elk gebaseerd is op een
bestaand voor de hand liggend gegeven. De stad als een geheel van
artefacten verkrijgt hierdoor een eigen vorm van stedelijkheid die noodzakelijk
is voor de eigen geschiedenis. Een stad is maar stad als ze stedelijkheid heeft.
En Venlo heeft nood aan deze vorm van vernieuwing en (uit)eindelijkheid.
			
De nieuwe Maasbrug en de geplande stedelijke densiteiten zijn
de eerste nieuwe (aanknopings)punten voor groot-Venlo. Zij vormen de
nieuwe beelden voor een herwinnen van het collectieve geheugen van de stad
dat haar op dit ogenblik afwezig maakt.
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Begeleiders
			
Christian Kieckens, Helene Furjàn

Thema
		
			 Haus / House
			
– Diploma Unit 15 Term 1
				
– Personal Roots
			
– Diploma Unit 15 Term 2/3
				
– Re-Use Urban Complex, St. Johann Station, Basel
Studiereis
		
			
– Basel-Bregenz-Vals, maart 2001
Uitgenodigde juryleden
		
			
Peter Beard, Jürg Conzett, Mark Cousins, Antony Hoete,
			
Mohsen Mostafavi, Rik Nijs, Carolne Voet, Roland Zaugg
Studenten
			
			

Christian Hutter-Blueml, Namju Kim, Amanda Ku,
Naoko Shinoyama, Danni Sutresna, Carolina Theodorakis

Programma
		
As the modern city continues to be characterized as a site of expansions,
tactical and strategic interventions, confrontations between constructed space
(architectonic and urbanistic) and special effects, flows, networks, transfers,
transits (the immaterial images, messages, and vectors of communications and
transportations), it is increasingly difficult to imagine how we still manage to
carve out a space of habitation within this. As we are theorizing our cities as
spaces of atomisation or estrangement, it is increasingly difficult to imagine
how we are to dwell in them. This unit addresses the question of how we are
to bring the concept of home into confrontation with the city (and not just as a
refuge outside of it), and how to bring a practice and a history of architectonic
urbanism into confrontation with the flows and networks of the modern city.
		 The unit intends to generate an architectonic/urbanistic concept for
housing in an urban regeneration zone in Basel, Switzerland, that has been
established specifically by the city as a node in the local, national, and
international transportation networks. The project aims to develop research and
design methods that will allow the students to generate a proposal through
examination of the existing conditions (site conditions; local economic,
political, and social conditions; cultural or ideological issues; a history or
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tradition of building, construction methods, techniques, etc.), and the
contemporary context (development of new materials, techniques, or
programme typologies, theoretical or conceptual interventions, evolution of
alternative urban fabrics). The aim is to generate a process of architectural
thought that examines, and forms a proposal for, housing and the urban.
The individual architectural strategy is to be stimulated through analytical and
critical reflection.
		– Term 1
Haus/house uses the German Haus as a means to formally, theoretically, and
culturally explore a wide range of (urban) building types encompassed under
the term (warehouse, art house, schoolhouse, house, housing, production
house, etc.) so that the idea of house can be questioned beyond the notion of
home, challenging preconceptions The exercise involves analysis of one
example from a list of middle-European houses of the 20th century (formal and
structural principles, design concepts, urbanistic proposals, historical or
theoretical themes). A proposal for a second term in the series is to be made that
develops or responds to the terms deduced from the analysed building, placing
itself in confrontation with the analysed project.
			
Examples:
		
Haus Stonborough Wittgenstein, Vienna, Austria
			
(Ludwig Wittgenstein, w. Paul Engelmann)
		
Haus Goldman & Salatsch (Looshaus), Vienna, Austria
			
(Adolf Loos)
		
Barcelona Pavilion, Barcelona, Spain
			
(Ludwig Mies van der Rohe)
		
Casa del Fascio, Como, Italy
			
(Giuseppe Terragni)
		
Ungers Summer House, Kampensweg, Köln, Germany
			
(Oswald Mathias Ungers)
		
Lagerhaus Ricola, Mulhouse-Brunstatt, France
			
(Jacques Herzog & Pierre de Meuron)
		
Bürohaus, Basel, Switzerland
			
(Diener & Diener)
		
Schulhaus, Paspels
			
(Valerio Olgiati)
		
Kunsthaus, Bregenz, Austria
			
(Peter Zumpthor)
		
House, Floriac, France
			
(Rem Koolhaus)
		– Term 2/3
Housing involves the densification of an urban Haus for an industrial re-use
scheme in Basel that forms an inter-connection between the different flows
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and speeds of transportation networks and hubs and the deceleration/stasis of
house, and negotiates confrontations between residential, commercial,
industrial fabrics (including a recent history of temporary immigrant housing,
and of the transformation of nineteenth-century industries into powerful
multi-national pharmaceutics companies). The project questions what it is to
dwell in an urban context (housing as city, rather than in the city); and critically
interrogates how one is to build in an existing urban fabric dense with history,
culture, representation, and politics. Students have the choice of two adjacent
sites: one as an island within different paths and layers of traffic flow
(including motor-way tunnels beneath the site) that requires a multi-purpose
programme; and the second a band of land running along the existing railway
track as a housing proposal that also incorporates an existing railway station
and tram terminus. Both sites must acknowledge the constraints and
requirements of each in order to generate an urban proposal that connects the
program to the requirements of the transport networks. The proposals will
require analysis and strategic theses for contextualization, the question of
urban dwelling, the confrontation between localization and globalisation
(including shifting cultural identities based on migration patterns), tectonic and
structural potentials, models of urban fabrics and dynamic urban strategies,
and the question of political and cultural space.
		Analysis:
1 – History
Analysis of historical and contemporary concepts of urban fabric,
of the interaction between city and house, and of the contemporary
duality between the classical urban order (as a 19th-century 		
metropolitan block system) and the modern insertion of individual
buildings, particularly in terms of residential development.
2 – Structure
Analysis of layers of structural grids in confrontation with each other
(e.g. parking grid vs. housing and/or office grids)
3 – Use
Analysis of use via the Swiss typology of the Zimmer-Wohnung (as a
critical reappraisal of type in this case house or apartment), cf. 		
defined functions.
4 – Construction
Analysis of Swiss construction techniques and methods, both as
structural and built forms, and as conceptual propositions.
5 – Image
Analysis of materials, tectonics, and the conceptual approach in 		
terms of a substance or surface bias (including a category of 		
substantial surface)
6 – Flows
Analysis of flows, networks, transits, connections, and interactions
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between different transport systems; and examination of in-between
spaces and transitions in the urban condition, and the confrontation
between transits and public space.
7 – Local conditions
Analysis of the site conditions (densities, layers, and so on, and
including historical, cultural, ideological aspects).
8 – Urban dwelling
Theoretical analysis of city, fabric, and dwelling around the following
questions:
Is it possible to dwell in the city?
What is home or house in this context?
Does dwelling in the city require, or confine itself to, home (the 		
		 house/apartment)?
What forms do urban housing historically take, and what forms are
		 possible?
What does family, community, neighbourhood, mean today; and what
		
do they mean in an urban context?
What are the implications or possibilities of the confrontation
		 between home and city? Where are the points of tension? 		
How can home open onto city? How does an urban home interconnect
		
with transport/communications networks - is it one in a linkage
		 of stations? How does the deceleration/stasis of the private
		
connect to/interact with the acceleration/flows of the public?
How are house, home, family, the private bound up with the
		
ideologies and cultures of society?
9 – Haus/House:
Theoretical analysis of habitation, house, and home around the
following questions:
How does the use of haus to define a wide typology of buildings
		
(gallery, school, factory, warehouse, house, apartment building,
		
office building, etc.) in Germanic languages affect the idea of
		
house as home, or as private space? In what ways does the
		
existence of such a typology, by implying that house is not just
		
about living or containing, but about working (and no longer a
		
simple separation of leisure and work), affect the definition
		
of house in the domestic context? What can each of these 		
		
uses (as other types of house) offer to the traditional house?
How is housing as container and as casing (in the engineering
		
usage) figured in each?
How does the skin (the casing / housing) become the mediation
		
between an interior realm removed from the city (is it?), and the
		
exterior realm of the city? Is it the site of the tension between 		
		
them? Is it the site of a marking or representation (a statement
		
about) the nature of what is housed within? Is it the site of a
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connection between interior/exterior, private/public, house/city?
Is it the site where the city becomes dwelling, home, private space?
Are there degrees of privacy/publicity that are worked through
here that might inflect on the construction of the idea of house?

		 Abbreviated Reading List:
				 – Michel de Certeau, Part I, III of The Practice of Everyday Life,
					
Berkeley: University of California Press, 1984
				 – Elizabeth Grosz, ‘Architecture from the Outside, Bodies/Cities’,
		
in Space, Time and Perversion, London/New York:
			
Routledge, 1995
			
– Doreen Massey, ‘Reinventing the Home’, Blueprint, March 1999
		
– Paul Virilio, ‘The Overexposed City’, Zone 1/2
		– Term 3
			
Questions to consider:
In what ways can a building survive and maybe take into account more than just
the current uses? The building is at the same time a key turning point
in the field of urbanism: urban block vs. modern solitary building
(haus)? The building should contain spaces that can recuperate the
builder”s costs (obvious and odd, but in a certain way important): how
can new thoughts be integrated into the persistence of a knowledge of
good, acceptable and understandable?
What is the main group we are building for? Who has the money to buy or rent?
What amount or % of people living in the area have combined
working/living spaces?
What does the 2% rule of including contemporary art in building mean? What
does the existence of the tunnels underneath the ground level mean?
What is the connection between 30 km/hour at the boulevard level (speed of
car), 3 km/hour (walking and shopping, 0 km/hr (sitting and enjoying,
knowing the idea of place), and the trains at 130 km/hour? What does
dwelling in-between these speed-levels means? What does it mean
that Basel was the first city to eliminate cars from its centre?
What does sustainability means? Why can we still live in buildings which are
500 years old, although we are living more nomadically? What does
interior mean in urban context today? What does context mean now?
Are there some inventions possible in construction? Why can”t we
escape the idea of the column and beam, the wall and the ceiling?
Are there any other possible urban types than the urban block with an
inner courtyard, the block as an urban house, or the modernistic
solitary house?
Should we invent rather than re-discover? Is there something still to invent or
is everything already invented? Where does the double façade come
from?
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What does Central-European mean? Is there an ideology connected to
Central-European? Are we developing the (idea of the) city? What can
we take from Basel to rethink and rediscover? Is what we know about
contemporary buildings useful to giving us our own images?
How should we stand on this site? What does archaeology tell us? What does
history? What does geography? What does economics?
What is a concept? Is it more than just a rough thought idea? Upon what
criteria is a concept built? How do I describe a concept? Does concept
deal with building? What does persists longer: surface or substance:
when, where, why? Which has meaning?
What is necessity? Is architecture art? Is there art in building? When does
building become architecture? When is architecture fun (for ourselves
and for the others)?
Have architects done other things than housing (BeHausen)? Should we first
attempt to re-find things? How can we say things? How do we give
more back than requested? What is our statement in the world of
building? What do we want to say? What has character? What does
identity mean?
		 Substance / Surface
The first refers to buildings where the structure or section is the primary design
element (Vitruvius’ idea of substance). The second refers to buildings where
a surface treatment, often representational, dominates the design (Vitruvius’
shadow). These buildings are dressed or wrapped by a material that becomes a
separate skin to the structure, or that dominates over the concept of structure in
the design. Some of these examples are direct applications of Semper’s textile
masking of the wall. For example the Library at Eberswelde by Herzog & de Meuron that has images imprinted on concrete panels and glass by silk screen techniques. The third category lies between the other two and involves buildings
where the façade has a substantial surface. Here, the structure and the surface
are equally integral to the building concept.
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Naoko Shinoyama, Casa del Fascio as an opera decorum with shifted
panels made in Japanese joinery linking the power of Mussolini to the
Japanese emperor, 2001.
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Diploma unit 15, final unit presentation, AA Projects 2000-2001, Architectural
Association, London, 2001.
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2001 – 2002
Architectural Association
London

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Caroline Voet

Thema
			 House/Haus
			
– Diploma Unit 5 Term 1
				
– Searching On The Haus / Next 2, London Bridges
			
– Diploma Unit 5 Term 2-3
				
– Thinking about the City / haus-ing, Ilôt Schuddeveld,
					 Brussels

Studiereis
		
			
– Wien, februari 2002
Uitgenodigde juryleden
		
		
Martine de Maeseneer, Shin Egashira, Mark Hemel, Barbara Kuit,
		
Cédric Libert, Mohsen Mostafavi, Rik Nijs, Richard Padovan,
		
Charles Tashima, Li Mei Tsien, Tom Verebes

69

2001 – 2002 Architectural Association, London

		– Term 1:
			 Searching on the House / Next 2
During term 1 we will work around the development of a House/Haus: an
existing bridge structure within the city of London will be the place of a new
intervention.
		 Within the city, systems of infrastructure are separated from
qualitative housing out of environmental concerns as noise and pollution.
Bridges in London are mainly seen as infrastructures, crossing over and
connecting roads, highways or train tracks. Because of their scale, the only
housing that faces them on an equal level, is free-standing high rise. Within the
city itself, bridges offer a lot of small-scale in-between spaces, as gaps in the
city fabric. We will try to introduce a new type of House/Haus that grows within
these in-between spaces.
		 We will focus on the structural properties of the bridge and its
connection with the city fabric. The aim is to build up a profound understanding
of the main structure, as well as its transformations and changes by adding a
supplementary volume and/or the replacement by a new structure.Through the
investigation of typical bridge structures as the Vierendeel-ligger, we will try to
reveal their architectural meaning and how this can be a starting point for new
interpretations.

		
– Term 2:
			

Thinking about the House / Haus-ing

Studenten
		
		
François Chambaud, Dan Eliassen, Andrew Gancikov,
		
Spyridon Kaprinis, Amrit Marway, Harry Paticas, Sandra Piesik,
		
Geoffrey Poon, Tomas Ramos, Idan Schein, Nausicaa Voucalis,
		
Bobby Jet Wai Wong
Programma
		
			 Anatopism / Substance / Schmuck
Each architecture possesses an obvious absent presence and a present absence.
This year Dip 15 will investigate how the act of urban development can contribute
to a new topos into historical city centres.
		 The main concepts of context / content / perception will be linked to
new architectural meanings as displacement / substance / appearance through
a trilogy of research projects.
		 Out of the diagrammatic analysis of basic theorems from architectural
history, we will develop new techniques to balance contemporary urban
situations in London, as well as in Brussels.
Introductory workshops and seminars will build up specific readings of
these cities, and ways to recognise and alter their urban patterns and
structures.

The second and third term will address the city with its history as a preserved
image, as a scenery, while it is at the same time embedded within a high tech
contemporary urban fabric, thus again remaining in the duality and co-existence
of redundant spaces.
		 A place in the real centre of Brussels, an empty plot with the same
size as and only at a distance of 100 meter of the biggest historical attraction in
Belgium, the Grande Place, will be the topos for new interventions c

70

2001 – 2002 Architectural Association, London

71

2001 – 2002 Architectural Association, London

all contemporary urban needs into one structural complex with a range of new
programmes and in-between spaces.
How does one work within the city’s heritage, not from behind the scenes but by
taking the challenge of confrontation?
		 How does a city, in casu Brussels, create its own character in
appearance? What can be new strategies for facades and screenings (as are art
nouveau structures) and how can we rethink some understanding and
acceptance that is going beyond every form of subjectivism? How do recent
building regulations deal with monuments, how can they be altered ? What’s the
question of the standardised versus the monument, of rule versus exception?
		 As an answer, an architectural proposal will be developed.

Bobby Jet Wai Wong, Ilot Schuddeveld, Brussels, 2002.
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François Chambaud, Ilot Schuddeveld, Brussels, 2002.
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Harry Paticas, Ilot Schuddeveld, Brussels, 2002.
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Spyridon Kaprinis, Anatopism (Waterloo Bridge, London), 2001.
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Spyridon Kaprinis, Ilot Schuddeveld, Brussels, 2002.
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2002 – 2003
Henry van de Velde-instituut
Antwerpen

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Zeynep Uludag, Pinar Dinc

Thema’s
			
– 4 AR
			
– 5 AR – Haus/House/Housing
				
– Analyses van projecten van Peter Zumthor,
					 Herzog & de Meuron
				
– Stedelijk project, Maximilaan Park, Brussel

Studiereis
		
			
– Basel-Bregenz-Chur, maart 2003
Externe juryleden masterproef
		
			
Catrinus Tuinstra, Mario Fancello
Studenten 4AR
		
		
Lien Claessens, Jordi Duchateau, Sofie Lambert,
		
Annemie Lathouwers, John Pipeleers, Tine Smet,
		
Hans Van Bavel, Esther Vandebergh, Michelle Vranckx
		
Miguel Cabrera Pons, Carlos Etalo Alvarez ,Maria Antonia Galati,
		
Marta Gomez Lopez, Jana Kasikova, Patrick Kennedy,
		
Patricia Mateo Hernandez, Nina Moertl, Birgit Noecker,
		
Eva Pages Aregall, Javier Perez, Carlos Perez Roblez,
		
Karin Sophie Regler, Thomas Vournazos
Studenten 5AR – Afstudeerproject
		
		
Werner Aenspeck, Ester Angst, Pieter Eeckeloo,
		
Christopher Paesbrugghe

Geoffrey Poon, Ilot Schuddeveld, Brussels, 2002.

Programma
		
			 Haus/House/Housing
Each architecture possesses an obvious absent presence and a present absence.
This year the unit will investigate how the act of urban development can
contribute to a new topos into historical city centres.
		 The main concepts of context / content / perception will be linked to
new architectural meanings as displacement / substance / appearance through
a trilogy of research projects. Out of the diagrammatic analysis of basic
theorems from architectural history, we will develop new techniques to balance
contemporary urban situations in the center of Brussels. Introductory
workshops and seminars will build up specific readings, and ways to recognize
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and alter their urban patterns and structures.
		 As the modern city continues to be characterized as a site of
expansions, tactical and strategic interventions, confrontations between
constructed space (architectonic and urbanistic) and special effects, flows,
networks, transfers, transits (the immaterial images, messages, and vectors of
communications and transportations), it is increasingly difficult to imagine how
we still manage to carve out a space of habitation within this. As we are
theorizing our cities as spaces of atomisation or estrangement, it is increasingly
difficult to imagine how we are to dwell in them. This unit addresses the
question of how we are to bring the concept of home and housing in an urban
regeneration zone near the city ring of Brussels – a former heli-port and
nowadays a children farm - into confrontation with the city (and not just as a
refuge outside of it), and how to bring a practice and a history of architectonic
urbanism into confrontation with the flows and networks of the modern city.
		 The project aims to develop research and design methods that will
allow the students to generate a proposal through examination of the existing
conditions (site conditions; local economic, political, and social conditions;
cultural or ideological issues; a history or tradition of building, construction
methods, techniques, etc.), and the contemporary context (development of new
materials, techniques, or programme typologies, theoretical or conceptual
interventions, evolution of alternative urban fabrics). The aim is to generate
a process of architectural thought that examines, and forms a proposal for,
housing and the urban. The individual architectural strategy is to be stimulated
through analytical and critical reflection.

Voorgestelde werking 4 AR - Semester 1
		
		 – 1 Elke student dient op een blad papier te melden
			 - waarom studeer je architectuur?
			 - welk gebouw heeft je persoonlijke voorkeur?
		 – 2 De studenten hebben per twee (of drie) één van de voorbeelden
gekozen voor het maken van een projectanalyse op basis van documenten, met
het doel de betekenis van de ruimte te ontdekken, de structuur en de
bouwbaarheid, de relatie tussen gebruik en vorm.
		 – 3 Gevraagd werd om vanuit de analyse een thema te nemen dat hun
aandacht had en om van daaruit verder een gebouw te ontwikkelen met als titel
			 A House for Horta.
Doelstelling en uitleg hieromtrent zijn:
		 - zelf een site te kiezen (met de idee van Horta en de urbane context als
			 setting)
		 - een gebouw te ontwerpen waarbij het gebruik belangrijker is gesteld
			
dan de directe functie
		 - een concept te ontwikkelen waarbij de structuur geschakeld wordt
			
aan de betekenis van de ruimte (met de nadruk om de structuur als
			 anatomisch model te begrijpen)
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		 - een thematiek (een woord, een begrip) te geven waarrond het
			
gebouw is geconcipieerd
Doelstelling van de werking in de unit is om de studenten de mogelijkheid te
geven om een eigen parcours uit te stippelen, waarbij zoeken en de evolutie van
dit parcours belangrijker is dan het uiteindelijk resultaat en waarbij elke student
zich weet te positioneren tegenover bestaande concepten, en de eigen ontwikkelde ideeën begrijpen.
		 Jury: – 1 intra muros: Paul Schellekens, Guy Mertens, Jan Thomaes
			
– 2 extra muros: Adinda van Geystelen, Caroline Voet

		
Werking 5 AR - International Studio 2002-2003
		
		– Term 1: Haus/House
Haus/House uses the German Haus as a means to formally, theoretically, and
culturally explore a wide range of (urban) building types encompassed under
the term (warehouse, art house, schoolhouse, house, housing, production
house, etc.) so that the idea of house can be questioned beyond the notion of
home, challenging preconceptions The exercise involves analysis of one
example from a list of middle-European houses of the twentieth century (formal
and structural principles, design concepts, urbanistic proposals, historical or
theoretical themes). A proposal for a second term in the series is to be made that
develops or responds to the terms deduced from the analysed building, placing
itself in confrontation with the analysed project.
		 Choosen examples :
		
The work of Jacques Herzog & Pierre de Meuron
		
Kunsthaus, Bregenz, Austria (Peter Zumthor)
		
Therm Baths, Vals, Switzerland (Peter Zumthor)
		– Term 2/3: Housing
The second and third term will address the city with its history as a preserved
image, as a scenery, while it is at the same time embedded within a high tech
contemporary urban fabric, thus again remaining in the duality and co-existence
of redundant spaces. Housing involves the densification of an urban Haus for
a re-use scheme that forms an inter-connection between the different flows
and speeds of transportation networks and hubs and the deceleration/stasis of
house and negotiates confrontations between residential, commercial,
industrial fabrics (including a recent history of temporary immigrant
housing, and of the transformation of nineteenth-century industries into
powerful multi-national pharmaceutics companies). The project questions what
it is to dwell in an urban context (housing as city, rather than in the city); and
critically interrogates how one is to build in an existing urban fabric dense with
history, culture, representation, and politics. The proposals will require analysis
and strategic theses for contextualization, the question of urban dwelling, the
confrontation between localization and globalisation (including shifting cultural
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identities based on migration patterns), tectonic and structural potentials,
models of urban fabrics and dynamic urban strategies, and the question of
political and cultural space.
		 A place near the inner-city ring of Brussels, an empty plot and a
former heli-port but a nowadays children farm, will be the “topos” for new
interventions connecting all contemporary urban needs into one structural
complex with a range of new programmes and in-between spaces.
		 Students need to make a proper decision on concept, use, density …
which fits in the area and within the nowadays context of Brussels. They also
need to reflect on all possibilities in building, as there are: construction, fire
stipulations, materials, financial, …
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Henry van de Velde-instituut
Antwerpen

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Jan Thomaes, Els Spitaels (Capita Selecta)

Thema’s
		
			 Overdracht van kennis / Parcours en toegankelijkheid
				
– Schindler-Award 04, Sint-Gillis, Brussel
Studiereis
		
			
– Madrid, april 2004
Externe juryleden masterproef
		
			 ...
Studenten 4AR
		
		
Lieve Custers, Marcin De Rycker, Werner Herbosch,
		
Fenneke Immerzeel, Rogier Mampaey, Evy Windey
		
Daida Argueso Rodriguez, Clemens Berlach, Joaquin Mallen
Studenten 5AR – Afstudeerproject
		
		
Stefan Cornelis, Nathalie De Keulenaar, Dominique De Schepper,
		
Petra Elst, John Pipeleers
Programma
		
			
Overdracht van kennis
Dit jaar zal het studieterrein van de studio gefocused worden op de idee van
overdracht van kennis als motor en aanleiding tot het creëren van visie.
Dit inhoudelijk thema vindt zijn oorsprong in de alomvattende reden van
bestaan van elk individu om via kennis een bijdrage te leveren tot de wereld
van evolutie, van actie en reactie, en zo te komen tot een eigen ontwikkeling in
het vakgebied, met name om met een zelf ontwikkelde visie een eigen proces in
gang te zetten en een eigen parcours op te bouwen.
		 In architectuur bestaan er geen plotse wijzigingen of nieuwe
uitvindingen. Alles vindt zijn oorsprong in het herdenken of hervinden van
gekende en bestaande dingen.
		 De vraag wordt nu gesteld op welke manier dient zich de architectuur
aan en op welke manier kan verder worden gebouwd aan het proces van
overdracht van het gekende.
		 Maar wat is weten en wat is kennen? Wat is verder bouwen? Wat
weten we? Hoe definiëren we dit weten? Hoe passen gebruiken zich in
inhouden? Wat betekent de overdracht van kennis in taal, in beeld, in ideeën,
in concepten? En wat is studeren in de overdracht van kennis?
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Het is bijgevolg aan de student om, in het kader van gegeven sites, een
gebruiksfunctie voor te stellen die in relatie staat tot zijn eigen ontwikkelde visie
, in de context van het hedendaagse denken en bouwen. Eén ding is zeker: het
proces dient te leiden tot een gebouwde ruimte waarbij het formele resultaat
komt vanuit een geheel aan ontwikkelde structuren.

Campidoglio te Roma? Wat is de betekenis van het Pikionis-pad op de
Acropolis, van de villa Malaparte op Capri, enz.?
Daarnaast worden met gastprofessoren theoretische gesprekken gevoerd over
gangbare begrippen zoals concept, idee, structuur, standvastigheid,
duurzaamheid, …

		– Semester 1:
			 Parcours
Deze oefening staat in relatie tot de studies in de capita selecta. Basis is een
bestaand complex met verschillende gebouwen. In dit parcours dient niet enkel
formeel gedacht te worden, het gaat ook om eventuele mentale terreinen die
buiten de wereld van de architectuur kunnen liggen. Hoe evolueert architectuur?
Waar bevindt zich de verhouding tot cultuur en kunst? Tot economie?
Tot geschiedenis? Tot contextualiteit? Tot ervaring? of dienen de vragen omgekeerd te worden gesteld? Kan wetenschap een nieuwe toegang tot de architectuur teweeg brengen?
		 De student 4AR bestuderen de relatie van allerlei overgangen/
doorgangen: het gebruik dat geschakeld zit aan bewust-zijn van de dingen.
De student 5AR studeert via een eigen proces en thematiek en biedt een
antwoord dat een ruimtelijk beeldend diagram is waarbij het gaat om een
bouwbare en inbeeldbare stedelijke structuur, met een eigen logica, met
realiteitswaarde en een eigen materie en materialiteit.

		– Uitgangspunten en criteria
Uitgangspunten en criteria voor de keuze en selectie van studenten zijn:
– een goede analytische blik om de opdracht juist te omschrijven;
– een kritische blik waarbij de student de verwachtingen combineert met
		
de eigen visie en de visie die in studio wordt ontwikkeld;
– een conceptueel denkvermogen in synergie met site en inhoud;
– de houding die de student aanneemt ten aanzien van de kritische
				
reflectie van de andere studenten en de begeleiders;
– de openheid en gevoeligheid van de student naar andere disciplines
			 toe;
– in het ontwerp een soort van onlosmakelijkheid te creëren;
– het ontwerp de nodige weerbarstigheid te geven via passende
			 dissonanten;
– het functionele van een project te overstijgen met een bijkomende
			
reflectie en/of invraagstelling;
– een standpunt in te nemen aangaande een esthetische en functionele
			 toedracht;
– geschiedenis te zien als een evolutief toekomstgericht process;
– de bereidwilligheid om het project te ontwikkelen in combinatie met
		
een inhoudelijke denklaag en de openheid om dit als een
				
verdieping van het geheel te beschouwen.
De procesbereidheid is een specifiek uitgangspunt voor de student
architectuur, in het bijzonder:
– de communicatieve en tekenkundige vaardigheid bij het projectoverleg;
– de manier waarop keuzes gemaakt worden;
– de vaardigheid om de gemaakte keuzes in functie van de
			
projectdoelstelling te verduidelijken.
Van de student wordt aldus een positieve ingesteldheid verwacht om dusdanig
de eigen reeds aanwezige basis te versterken.

– Semester 2:
			 Toegang en Toegankelijkheid
Aansluitend op de Schindler architectuur-studentenwedstrijd wordt onderzocht
wat de nieuwe interventies kunnen betekenen op drie gestelde sites, Brussel,
Athene, Rome.
		 Het programma van de wedstrijd dient getoetst aan een inhoudelijk
programma waarbij toegankelijkheid ook een betekenis krijgt in het mentale
proces van de bezoeker, in het begrijpbare, het overzichtelijke.
		– Capita Selecta
De voor dit jaar aangeduide capita-selecta onderwerpen vinden hun
onderzoeksgebied in de wereld van overdrachtelijkheid zoals: relaties tussen
renaissance- en barokstructuren en hedendaagse concepten, het werk van o.a.
Louis Kahn als sleutel voor het bouwen, enz
		 In die zin zullen specifiek verschillende historische visies. worden
bestudeerd, beargumenteerd en in anatomische modellen en diagrammen
worden omgezet. Het gaat hierbij voornamelijk om de thematiek van overgang/
doorgang uit te diepen via het bewust-zijn van de gestelde dingen: Wat is een
promenade architecturale? Wat is een Treppenhaus? Wat zijn poché-ruimtes in
de barokstructuren? Of meer specifiek: Wat betekent de lift in de villa van OMA/
Rem Koolhaas te Bordeaux? Hoe situeert zich de urbane toegang tot het
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Henry van de Velde-instituut
Antwerpen

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Jan Thomaes

Thema’s
		
			
De publiek/private plek in de stad en de onderlinge relatie tussen
				
kunst en architectuur
			
– 4 AR
				
– Het Hof / Galerij – Hal – Museum
			
– 5 AR
				
– Ilot Schuddeveld, Brussel
Studiereis
		
			
– Basel - Chur - Vals, mei 2005
Externe juryleden masterproef
		
			 ...
Studenten 4AR
		
			
Amaury de Valensart, Ivan Embrechts, Stein Geuens, Jan Goris,
			
Clarissa Jacobs, Koen Lambrechts, Glenn Lyppens
			
David Brinkhoff, Luke Johnson
Studenten 5AR – Afstudeerproject
		
		
Jan De Bie, Frederik Deneudt, Marcin De Rycker,
		
Charlotte Vanderputte
Programma
		
Dit jaar zal het studieterrein van de studio gefocused worden op het onderzoek
naar zowel de publieke als private plek in de stad als beeld en aanleiding tot het
creëren van eigenheid en de relatie tussen architectuur en viormen van
hedendaagse kunst.
		– Semester 1 (3 AR - 4 AR - 5 AR):
			 Het Hof
Deze oefening staat in relatie tot de studies in de capita selecta. Basis is een
bestaande lege plek in het centrum van Brussel (Ilot Schuddeveld, afgebroken
in 1973 en sindsdien beschouwd als één van de ergerlijkste stadskankers). In
deze plek gaat het niet direct om een echt functionele toepassing en/of invulling
maar om de creatie van een conceptueel denkpatroon waarbij een systeem van
ingesloten binnenhoven resulteren in een geheel van doorgangen in het
binnenste van een stedelijk bouwblok. In dit tracé dient niet enkel formeel
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gedacht te worden, het gaat ook om eventuele ruimtelijke gedachtengangen en
patronen die buiten de wereld van de architectuur kunnen liggen. Waar bevindt
zich de verhouding tot cultuur en kunst? Tot economie? Tot geschiedenis? Tot
contextualiteit? Tot ervaring? of dienen de vragen omgekeerd gesteld?
		 De student bestudeert de relatie van allerlei overgangen/doorgangen
en de eigengerichte verhoudingssystemen om negatieve ruimten om te zetten
als positieve waarden in de stad: het gebruik dat geschakeld zit aan bewust-zijn
van de dingen.
		 De student 5AR studeert via een eigen proces en thematiek en biedt
een antwoord dat een ruimtelijk beeldend diagram is waarbij het gaat om een
bouwbare en inbeeldbare stedelijke structuur, met een eigen logica, met
realiteitswaarde en een eigen materie en materialiteit. Voor de studenten van
5AR zal deze oefening een eerste aanzet zijn naar het eindontwerp.
		 Het resultaat is geen functionele interpretatie van de plek maar het
resultaat van een eigen onderzoek naar licht en zicht, inzicht en doorzicht,
passages en open plekken, verhoudingen en stemmingen, en aldus resulterend
naar een conceptueel standpunt, eerder dan een functionele interpretatie.
		– Semester 2:
			 Galerij / Hal / Museum: de relatie kunst en architectuur
Aansluitend op de actuele vraag naar een ruimte voor hedendaagse kunst in
Brussel wordt onderzocht wat nieuwe interventies kunnen betekenen op
gestelde sites in Brussel: een paviljoen op het Brouckère-plein, een cultureel
centrum in het station van Laken, interventies in Entrepot B van Thurn & Taxis
(de student kiest hieruit zelf zijn eigen site).
		 Het programma dient getoetst aan een inhoudelijk programma dat
opgesteld wordt door de student zelf.
		 Deze oefening situeert zich voor de student van 3AR en 4AR als een
volledig semester-programma. Voor de student 5AR is het een tussenoefening (eind januari tot half maart 2005) waarbij gevraagd wordt om een
duidelijke structuur met wisselwerking tussen architectuur en kunst aan bod
kan/moet komen. De student 5AR zal vanaf maart verder werken aan de
genomen optie van het in semester 1 ontwikkelde project en studie.
		– Capita Selecta
De voor de eerste semester aangeduide capita-selecta onderwerpen vinden hun
onderzoekgebied in de wereld van de relatie van binnenhoven en de
overgangen tussen binnen en buiten zoals o.a. de cortiles in de palazzi van
Palladio te Vicenza, de Häckische Höfer te Berlijn of de Fünf Höfer te München
(Herzog & deMeuron), enz … In die zin zullen specifiek verschillende visies.
worden bestudeerd, beargumenteerd en in anatomische modellen en
diagrammen worden omgezet. Het gaat hierbij voornamelijk om de thematiek
van overgang van binnen/buiten, de negatieve ruimte (ingesloten ruimten) uit
te diepen via het bewust-zijn van de gestelde dingen : Wat is een promenade
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architecturale? Wat is een Hof? Daarnaast worden theoretische gesprekken
gevoerd over gangbare begrippen zoals concept, idee, structuur, standvastigheid,
duurzaamheid, …
		 Voor semester 2 zal de studie zich richten op toepassingen en
invullingen van hededaagse kunst en de ruimtelijke werking tussen
architecurale vormen en kunstinterventies.
		 Studiereizen en lezingen
Een lezing over het oeuvre van Adolf Loos wordt voorzien in october 2004.
Een ééndagsreis naar Stichting De Pont (Tilburg) en naar het Van Abbemuseum (Eindhoven) zal tevens worden ingelast.
In het kader van het programma van beide semesters zal de studiereis van
studio D zich richten op de thematiek van recente kunsthuizen of
wisselwerkingen tussen architecten en kunstenaars in Zwitserland zoals o.a. :
			
Uitbreiding Kunstmuseum, Basel
				
(Gigon & Guyer, 2001-2003)
			
Lagerhaus für Kunst Hoffmann-Stiftung, Basel,
				
(Jacques Herzog & Pierre de Meuron, 2001-2003)
			
Uitbreiding Kunstmuseum, Aarau
				
(Jacques Herzog & Pierre de Meuron & Rémy Zaugg,
				
1997, 2000-01)
			
Markthalle, Aarau
				
(Miller & Maranta, 1996-2002)
			
Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz
				
(Morger & Degelo & Kerez, 1998-2000)
			
Neubau Roccolo & Villa Garbald
				
(Gottfried Semper, Miller & Maranta, 2001-04)
			
Haus Zumthor, Haldenstein
				
(Peter Zumthor, 2003-2004)
			
Kultur & Kongresszentrum, Luzern
				
(Jean Nouvel, 1990-2000)
			
Erweiterung Centre PasquArt, Biel
				
(Diener & Diener, 1995-99)
			
Galerie Henze & Ketterer, Wichtrach
				
(Gigon & Guyer, 2002-2004)
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2005
Academie van Bouwkunst
Rotterdam

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Job Floris

Thema
		
			 – Stadshaven, Rotterdam
Studiereis
		
			 –
Externe juryleden masterproef
			

Helena Casanova

Studenten 5AR Afstudeerproject
		
		
Herbert Berkhout, Ivo De Bruin, Cecilia Kollross, Michiel Raats,
		
Nino Salazar, Adriaan Smidt, Marc Spruijt, René Van Rijswijck,
		
M Wouters, Ivo W, Martijn, Ania, Marco DJ, Mark, Arno, Ronald
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Artesis Hogeschool
Antwerpen

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Jan Thomaes

Thema’s
			
– 4 AR / 5 AR_Semester 1
				
– Torengebouw Jacqmainlaan, Brussel
			
– 4 AR_Semester 2
				
– Museum voor Hedendaagse Kunst, Citroëngarage,
					 Brussel
			
– 5AR – Afstudeerproject
				
– Schindler Award 06, Palais de Tokyo, Paris

Studiereis
		
			
– Wien, maart 2006
Externe juryleden masterproef
		
			 ...
Studenten 4 AR – Semester 1
		
		
Stefan De Bruyn, Eva De Mulder, Sofie Haspeslagh,
		
Elke Hoendervangers, David Jacobs, Thomas Van Asch,
		
Suzy Vandeplas, Els Van Reeth
Studenten 4 AR – Semester 2
		
		
Hans Caarls, Stefan De Bruyn, Eva De Mulder, Sofie Haspeslagh,
		
Elke Hoendervangers, David Jacobs, Joris Kerremans,
		
Sander Laureys, Arnoud Schoofs, Thomas Van Asch,
		
Els Van Reeth, Pieter Verbruggen
			
Pilar Diaz, Maria Marco, Frederik Spilt
Studenten 5 AR – Afstudeerproject
		
		
Amaury de Valensart, Birthe De Wachter, Sarah D’Hooghe,
		
Ivan Embrechts, Bryan Graf, Jelle Jordan, Glenn Lyppens,
		
Matthias Van Halewijck, Luis Zamorano
Programma 4 AR / 5 AR
		
			 Bouwen langsheen de Vijfhoek van Brussel
Dit jaar wil de studio verder gaan met de studie over bouwen in Brussel en aldus
onderzoeken hoe het concept van topos zich verder kan ontwikkelen langsheen
stedelijke gebieden.
		 De basisconcepten zoals context / inhoud / perceptie zullen
gerelateerd worden aan nieuwe architectonische ideeën zoals verschijning /
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verplaatsing / substantie en dit doorheen twee specifieke projectstudies.
		 Voor deze studie worden twee specifieke sites aangereikt die elk op
zich een eigen potentie dragen.
		 Voor 3 & 4 AR worden de terreinen aangeduid die gelegen zijn aan het
einde van de Emiel Jacqmainlaan en het kruispunt met de Ring
(Boudewijnlaan): zowel het middenterrein als de aansluitende zijterreinen,
behorend tot het stadscentrum van Brussel maar tevens in perspectief vanuit de
Noordwijk.
		– Doelstellingen
Het zoeken naar
		 – een authentieke architectuur(taal) die op een eigen-zinnige wijze een
			
getuigenis kan zijn voor nu en kan overleven in culturele 		
			 duurzaamheid.
		 – stedelijke dichtheden en daaraan gerelateerd het ontwerpen van
			
betekenisvolle ruimten (binnen en buiten)
		 – een goede analytische blik om de opdracht juist te omschrijven;
Het ontwikkelen van
		 – een kritische blik waarbij de student de verwachtingen combineert
			
met deeigen visie en de visie die in studio wordt ontwikkeld
		 – een conceptueel denkvermogen in synergie met site en inhoud;
		 – een openheid en gevoeligheid van de student voor andere
			 disciplines
		 – een soort van onlosmakelijkheid in het ontwerp
		 – een bijkomende reflectie en/of in vraagstelling om het functionele
			
van een project te overstijgen
		 – een standpunt aangaande een esthetische en functionele toedracht;
		 – de bereidwilligheid om het project uit te bouwen in combinatie met
			
een inhoudelijke denklaag en de openheid om dit als een
			 verdieping van het geheel te beschouwen.
De procesbereidheid is een specifiek uitgangspunt voor de student, in het
bijzonder:
		 – de communicatieve en tekenkundige vaardigheid bij het
			 projectoverleg
		 – de manier waarop keuzes gemaakt worden;
		 – de vaardigheid om de gemaakte keuzes in functie van de projectdoel
			
stelling te verduidelijken;
Van de student wordt aldus een positieve ingesteldheid verwacht om dusdanig
de eigen reeds aanwezige basis te versterken.
		– Context
Het onderzoek naar bruikbare ruimten voor zowel tijdelijk als permanent
gebruik (in die zin zal de student zelf een eigen programma uitschrijven waarbij
rekening dient te worden gehouden met de economische haalbaarheid van het
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gebouw, ontwikkeling van eventuele nieuwe woon-werktypologieën en culturele
invullingen).
		– Denkkader
Het denkkader voor deze oefeningen staan verbonden met de vroegere
ontwikkelingen van de Ringstrasse te Wenen, de teksten van Wagner en Loos,
de relatie van Brussel met Berlijn en Wenen, enz .
		– Capita Selecta / Keuzevakken
1 – architectuurtheorie en architectuuractualiteit: aansluitend aan de 		
			
reeds gangbare onderzoeken en thema’s
2 – tectoniek en materialen vanuit de geschiedkundige context en omzetten naar
		 een hedendaags denken

Voorstel nieuwe thema’s voor masterstudio”s 2006		 – Ontwikkeling van een ontwerpmethodiek vanuit de ervaring van het
			
menselijk lichaam (beweging/theater)
		 – Kleine huizen en materiaal (constructie)
		 – Cinematography
		 – Beweging en verandering
		 – Buildingness en de geschiedenis van de architectuur
		 – Sociale context en programmatorische noodwendigheden
		 – (Bevraging van) de autonomie van de White Cube
		 – Industriële productie en economische globalisering
		 – Ontwikkeling van dienstige constructies voor de heropleving van
			
stedelijke achtergebieden
		 – Lichaam en prototype / Machine en ruimte
		 – Wisselende identiteiten en overgangszones
		 – Benadering / Proces / Stijl / Vormgeving (in bouwkundige
			 structuur)
		 – De orgaisatorische conditie van architectuur vanuit data en
			
computer generated design
		 – Landschap versus architectuur (Arcadia)
		 – Regels voor de stad: structuur en plan / rand en diepte
		 – Wonen (privaat / collectief)
		 – Werkruimte / vrijetijdruimte
		 – Bouwen in/aan/voor de stad
		 – Droom en daad: input van nieuwe typologieën
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2006 - 2007
Artesis Hogeschool
Antwerpen

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Jan Thomaes,
			
Els Spitaels (Capita Selecta), Tijl Eyckerman (Projectanalyse)

Thema’s
		
			
–1 MA_Semester 1:
				
– Tekening en perceptie
					 Structuuranalyses
				
– Ontwerp en Vertoog
					 Antwerp Tower, Antwerpen
			
–1 MA_Semester 2:
				
– Tekening en perceptie
					 Structuuranalyses
				
– Ontwerp en Vertoog
					 Kunstencentrum, Brigittinen, Brussel
			
– 2 MA_Masterproef: Kennisoverdracht en de relatie Beeld/Tekst
				
– Centrum voor kennisoverdracht, Brigittinen, Brussel
Studiereizen
		
			
– Delft - Utrecht, 1-2 november 2006
			
– Baden-Württemberg - Bayern, 14-19 april 2007
Externe juryleden masterproef
			

...

Studenten 1 MA Semester 1
		
		
Stefan Goossens, Filip Stevens, Ann Van der Auwera,
		
Maarten Van Eupen, Michiel Van Looveren
		
David Catala Minana
Studenten 1 MA Semester 2
		
		
Johan Berteloot, Jan Degeeter, Thomas De Geeter, Joke Durieux,
		
Koen Jacobs, Sarah Primusz, Filip Stevens, Ann Van der Auwera,
		
Maarten Van Eupen, Michiel Van Looveren, Ivo Van Parys,
		
Sara Verleye, Thomas Vermeulen, Matthias Willems
		
Cristina Alegre, John Hennigan, David Catala Minana
Studenten 2 MA – Masterproef
		
			
Hans Caarls, Stefan De Bruyn, Elke Hoendervangers,
			
David Jacobs, Joris Kerremans, Sander Laureys,
			
Christiaan Oomen, Stijn Rolies, Arnoud Schoofs,
			
Kathy Van de Velde, Bart Van Winckel
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Programma 1 MA
			 Kennisoverdracht en de relatie tekst/beeld
Wat is kennisoverdracht vandaag ? Studio D gaat verder met de studie over
kernstedelijkheid en onderzoekt hoe de basisconcepten context / inhoud /
overdracht in relatie tot beeld en/of tekst vertaald kunnen worden in projecten
van nieuwbouw en renovatie.
		 Als introductie vragen we de studenten per twee een maquette te
maken op schaal 1/33 van de structuur een niet al te groot gebouw (minder dan
10.000 m3) dat een collectieve functie bevat.
		– 1 MA – Semester 1
Na de positieve ervaring van het nieuwbouwproject aan de Brusselse
Jacqmainlaan wordt een gelijkaardige oefening gedaan op de site van de
Antwerp Tower op de kruising van Frankrijklei met De Keyserlei. Het weinig
realistisch project behelst de volledige vervanging van het huidige gebouw door
een nieuw gebouw met 50 à 60% van de huidige bovengrondse kubieke meters.
1MA voegt ondergrondse parking en gelijkvloers winkelcentrum toe.
In oktober wordt de volumetrie en meer algemeen de ontwerp attitude op die
plek bestudeerd (context), in november volgt de constructie (inhoud), december
tenslotte wordt voorbehouden voor studie tektoniek (overdracht).
Ter introductie: een 12-tal kleine gebouwen van het laatste decennium worden
aangegeven tot het maken van een structuurmaquette op schaal 1/33 in zuiver
karton, dit om inzicht te krijgen in de structurele mogelijkheden die betekenis en
inhoud geven aan een basisconcept.
		 – 1 MA – Semester 2
Tijdens het tweede semester werken de studenten aan een voorstel van
renovatie en invulling van een bestaand gebouw of nieuwbouw tot/als
kunstencentrum, een project dat zou kaderen in de eerste Biennale van Brussel.
Voor 1MA wordt het programma aangepast.
		– Capita Selecta 1 MA:
Analyse van de morfologische (on)samenhang of de urban scenography aan
weerszijde van de Noord-Zuid verbinding in het traject Zuid / Kapellekerk /
Centraal. Opmaak van Video/fotografisch verslag, diagrammen en mogelijks
een maquette. (eventueel te tonen in ADSL week)
		– Capita Selecta 2 MA:
Analyse bibliotheken vanaf WOII tot nu : Scharoun, Aalto, Perrault, OMA, ...,
de bibliotheken die we in B en NL bezoeken, enz. maar ook bv de Permekebibliotheek
		– Capita Selecta 1 MA:
Analyse Brussel X als voorbereiding van de oefening van semester 2. Er wordt
ingegaan op structuur en tektoniek en op de problematiek van hergebruik en
toegankelijkheid zowel conceptueel als constructief.
		– Capita Selecta 1 MA_Semester 2:
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Gastcollege over 20ste eeuwse kunst door Els Spitaels.
Gastcolleges over hedendaagse kunst (Herman Daled of andere), over de
werking kunstencentrum in bestaand gebouw door Dirk Snauwaert 		
(Wiel’s) e.a.
Onderzoek naar de architectuur van de al dan niet monumentale gebouwen uit
de jaren 1940-1950, waaronder Brussel X, - aan weerszijde van de Noord-Zuid
verbinding in het traject Zuid / Kapellekerk / Centraal.		
		– Capita Selecta 2 MA
Analyse van de morfologische (on)samenhang of de urban scenography aan
weerszijde van de Noord-Zuid verbinding in het traject Zuid / Kapellekerk /
Centraal. Opmaak van Video/fotografisch verslag, diagrammen en mogelijks
een maquette. (eventueel te tonen in ADSL week)
Analyse bibliotheken vanaf WO II tot nu : Scharoun, Aalto, Perrault, OMA, ...,
de bibliotheken die we in B en NL bezoeken, enz. maar ook bijv. de
Permeke-bibliotheek

Programma Afstudeerproject 2 MA
		
Er wordt verder gewerkt op de problematiek van de fysische en mentale
toegankelijkheid. Er wordt deze keer voor nieuwbouw gekozen met een
specifiek cultuur gebonden programma : een biblio/mediatheek in Brussel op de
site tussen de Brigittine kapel en de Noord-Zuidverbinding aan de Kapelle halte.
Er worden 2 tussenjury’s met externen (i.e. van buiten de studio) ingelast: in
december waarbij de stedenbouwkundige, volumetrische en theoretische
settings worden beoordeeld (context) en in maart voor de constructieve en
programma gebonden leggers (inhoud). Na maart wordt gefocust op tektoniek
en detailuitwerking (overdracht). Om een ernstige graad van uitwerking te
bereiken worden in het begin van het academiejaar enkele afgestudeerden aan
de TU gevraagd hun werk over bibliotheken voor te leggen.
		 Afgestudeerden aan de TU verduidelijken hun werk over bibliotheken,
het programma (niet de oppervlaktes) van de Permeke bibliotheek wordt als
uitgangspunt genomen.
In de architectuur bestaan er geen plotse wijzigingen of nieuwe uitvindingen.
Alles vindt zijn oorsprong in het herdenken of hervinden van gekende en
bestaande dingen. De vraag wordt nu gesteld op welke manier dient zich de
architectuur aan en op welke manier kan verder worden gebouwd aan het proces van
overdracht van het gekende?
		 Maar wat is weten en wat is kennen? Wat is verder bouwen? Wat
weten we ? Hoe definiëren we dit weten? Hoe passen gebruiken zich in
inhouden ? Wat betekent de overdracht van kennis in taal, in beeld, in
gedachten? Wat is kennisoverdracht vandaag?
		 In het parcours van/en kennisoverdracht dient niet enkel formeel
gedacht te worden, het gaat ook om mentale terreinen die buiten de wereld van
de architectuur zelf liggen. Hoe evolueert een gebouw? Waar bevindt zich de
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verhouding tot cultuur en kunst? Tot economie? Tot geschiedenis? Tot
contextualiteit? Tot ervaring? Of dienen de vragen omgekeerd te worden gesteld
? Kan wetenschap een nieuw gebouw teweeg brengen?
		 Allerlei overgangen/doorgangen die geschakeld zijn aan het bewustzijn van de dingen komen hierbij ter sprake.
Dit leidt tot een bouwbare en inbeeldbare structuur, met een eigen logica, met
realiteitswaarde en een eigen materie en materialiteit.
		 Studio D gaat verder met de studie over kernstedelijkheid en
onderzoekt hoe de basisconcepten context / inhoud / overdracht in relatie tot
beeld en/of tekst vertaald kunnen worden in projecten van nieuwbouw en
renovatie.

Basistekst ADSL 2007 (niet medegedeeld)
		
			 Urban scenography
Architects mostly design buildings without taking in consideration the space
in-between them. ADSL 2007 will explore the urban space as a scenographic
statement. Being the most important architectural definition, the meaning of
collective space with its sequences, layout, screening, intervals, perspectives
a.o. are now the main item of urbanity.
Approaching the Acropolis along the Pikionis-path, the setting of the
Santa Maria della Pace in Rome, the London Crescents, even the settings of
the modernistic townscaping, are some of the multiple important historical
examples. They all remain into our mind as well defined urban scenes.
At the same time we do see that buildings are taken as a main starting point
or as a decorum into other disciplines such as photography, theaters scenes,
videos, even into publicity.
Therefor it becomes necessary to rethink and to reconsider the main
idea of urbanity out of all kinds of random artistic values such as literature,
contemporary art, music ... so to reinstall architecture and the urban space not
just in lenght, width and height, but in depth, rooted in contemporary context.
So the urban space needs to be positioned as a collective experience
on which the task of architects is reaching further than just the borders,
further than the two-dimensionality of façades. Sentences, colors, texture,
materials, natural light, architectural forms, they all need to give input into the
concept of urban scenography, without ever losing main concepts such as
proportion and perspective.
The development of the city, the futureness of collectivity through an
analysis of the existing, the scenes of squares and streets as public space, as
a “Stadtraum” now needs to be explored into new meanings.
It is the city which is giving signs, so to what extend can architects be involved
to develop these signs into new items of urban scenography.
These are some of the concepts the different workshops will attempt to address through questions on diagrams, context, fluids, staging, texture... under
the direction of eminent guest professors.

Stijn Rolies, Centrum voor Kennisoverdracht, Brigittines, Brussel, 2007.
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Hans Caarls, Centrum voor Kennisoverdracht, Brigittines, Brussel, 2007.
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2006 – 2007
Academie van Bouwkunst
Maastricht

		
Mentor
			
Christian Kieckens

Thema
		
			 –
Studiereis
		
			 –
Externe begeleiders / juryleden
		
			 –
Student afstudeertraject
		
			
Remco Bakkes

Sander Laureys, Centrum voor Kennisoverdracht, Brigittines, Brussel, 2007.
Joris Kerremans, Centrum voor Kennisoverdracht, Brigittines, Brussel, 2007.

Slotrede bij het afstuderen van Remco Bakkes
		
Laten we ons even inspireren door hetgeen we hiernet hebben aanhoord en
dit relateren aan een hoofdstuk uit een filosofisch werk van Gaston Bachelard
getiteld ‘Les 4 Coins’ (de vier hoeken), te lezen in La Poétique de l”Espace.
En laten we die vier hoeken nu even geometrisch bepalen in een geografische
figuur met vier steden in de relatie België-Nederland als hoeksteunen. Laten
we dus nu even Antwerpen, Brussel, Luik en Maastricht als de omlijning van
een geometrische figuur beschouwen.
		 De eerste hoeksteun - Antwerpen - werd vorige week
architecturaal overdonderd door een goedgekeurd wedstrijdontwerp van
Zaha Hadid: een alien bovenop een klassiek havengebouw. Inderdaad, zoals
Bob van Reeth in een slagzin reeds meermaals aanhaalde - en ik citeer
“Waarom komt Vlaanderen altijd te laat? – Omdat ze steeds te laat beginnen!”
- is hier van toepassing. Wat op een ander reeds terzijde wordt geschoven
omdat het elke coherentie tart, wordt in Antwerpen met fierheid aanvaard,
los van het feit dat de Stadsbouwmeester zegt “Ik ben ontgoocheld door alle
buitenlandse inzendingen voor deze wedstrijd”, wat een belangrijk statement
is! Laten we dit voorstel dan maar als anatypisch beschouwen: het verplaatsen
van een typische grondvorm die met de basis niets meer te maken heeft.
		 Een tweede hoeksteun of -stad is Brussel. Vorige week is in Brussel
het zogenaamde kunstwerk Entropa door de Tsjechische kunstenaar
David Cerny ingehuldigd. Het toont de 27 landen van de Europese
Gemeenschap waarbij België voorgesteld wordt als een pralinedoos die
slechts half gevuld is met goedkope pralines. Duitsland staat afgebeeld met
autostrades in hakenkruisembleem, zo omgevormd tot een eeuwigheidsteken.
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Nederland wordt getoond als een land onder water en waarboven de
zeespriegel enkel minaretten uitsteken. Kunstlozer of meer anecdotisch kan
nauwelijks, de kunstenaar baseert zich werkelijk op stereotypes om enige
aandacht te krijgen, alle naderhandse verhalen en uitleg ten spijt.
		 De derde hoeksteun is dan Luik. In een eveneens vorige week
geopende tentoonstelling in Bozar worden drie grote lichtbakken getoond,
een lichtbak met een luchtopname van Brussel, een van Brugge en ook een
van Luik. Waar in het beeld van Brussel alle openbare gebouwen zijn
weggephotoshopt – we zien dus enkel huizen met rode daken - , en in Brugge
alle historische torens van Vlaanderen zijn geplaatst – maar het beeld toont
niets nieuws voor wie vertrouwd is met Venetië - wordt Luik getoond aan de
hand van een beeld waarbij enkel de hoogbouw wordt getoond, alle overige
gebouwen en plekken zijn vervangen door groene zones. Hoewel deze
systematiek zich voornamelijk ent op kenmerken van Andreas Gursky kunnen
we hier wel enig atypisme bemerken: het weggommen van de dingen om zo
dieper door te dringen. Of zou de architect hier willen iets van “onzichtbere
steden” willen tonen?
		 De vierde stad of hoeksteun, weliswaar, is Maastricht. Reeds 10 jaar
kom ik specifiek naar Maastricht, ook al omdet er hier iets is dat Céramique
noemt, met de C van Coenen ... Maar er is iets interessants met de letter C.
In Antwerpen hebben ze de grote A, soms tot op de Boerentoren geplaatst,
soms tot in het absurde herhaald (absurd begint ook met een A!) en er zijn
daar zelfs architecten die hun naam met een B noemen, maar, nogmaals,
ik denk dat het in architectuur over de letter C gaat. Hoe dat dit nu komt of
waarom, ik weet het niet, maar het is nu eenmaal zo. Denkt u even mee over
een aantal begrippen en gemakkelijkheidshalve zeggen we ze in het engels:
Culture – Consistency – Coherence – Citizenship – Construction – Concept – Context
– Content – Contemporariness – Consistency – Consciousness – Continuity ... Laten
we dus zeggen dat architectuur een hoge graad van C-notion heeft ...
		 Het is over deze C-notion dat ik het even wil hebben. Onze grondvorm
van in het begin van ons verhaal heeft een specifieke meetkundige
verhouding. Brussel staat tot Luik zoals 2 keer Brussel tot Antwerpen, Luik
staat tot Maastricht zoals 3 keer Brussel tot Luik. Er is geen verhoudingssysteem tussen Antwerpen en Maastricht, niets dus tussen de grote A en de
essentiële C. Maastricht neemt dus nu een belangrijke stelling in in onze
grondvorm.
		 Dames en heren, ik zou dit absurde verhaal niet doen indien ik niets
kwijt zou willen over Maastricht en Luik. En ik wil dit doen aan de hand van het
project van Remco Bakkes. Luik is een moeilijke stad. We kennen ze van haar
recente architectuur waarvan u in de laatste decennia ook enkele beelden hier
in Maastricht heeft gekregen. We kennen ze vanuit de bijnaam Palermo van het
noorden, we kennen ze om reden van de magouilles (achterbakse zakkenvullerij).
in de politiek, of omdat ze een schilderij van Picasso verkochten om de
schulden te kunnen afbetalen, we kennen ze vanwege het overgrote en veel te
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dure en onbetaalbare station van Calatrava met alle handicaps die erbij horen
...
		 Sinds de studie van Remco kennen we de stad met haar verhaal van
een gemeenschap, met de nous als pleisterplekken van mentale en
lichamelijke genoegdoening. Op welbepaalde plekken in de stad voorziet
Remco gebouwen die meer zijn dan wat ze schijnen te zijn. Geen grote A op
de torens, geen B-architectuur, maar gebouwen met een C, gebaseerd op een
gemeenschapsgevoel, met dat andere C-woord: Commun – Commune –
Community.
		 Hier gaat het over in dit werk: over een grondvorm, over erkenning en
herkenning, over directheid, over grijpen en be-grijpen – in het Franse
werkwoord comprendre zit wel degelijk het woord prendre vervat -. Remco heeft
zijn taak genomen en begrepen. Dat maakt architectuur juist mooi:
architecten die met een juiste insteek hun taak definiëren en zo voorbij gaan
aan elke oppervlakkigheid van magazine-architectuur, afgesneden aan de
randen, flashy en contextloos. De gebouwen van Remco verweven zich in de
stad, vormelijk verbonden als beeld, in hun plek en context verbonden met de
stad. Ze zijn typisch en atypisch, en ze zijn anatypisch weerbarstig geworden.
Verplaatst vanuit een denken in Maastricht om zo in Luik via een inkerving
nieuwe inputs te geven.
		 Een goede architect is genereus in zijn denken. Remco, jouw
boekjes zijn als een genereus gebaar naar ieder van ons. En goede
architectuur is dienstbaar via haar ruimte. Jouw project staat als een infuus
van mogelijkheden, verder dan de architectuur zelf en hiervoor danken wij u.
		 Vanaf nu gaat u verder, wij willen dan graag zeggen: ‘we horen nog
over u’.
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Begeleiders
			
Christian Kieckens, Job Floris

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Haike Apelt, Koen Van Syngel

Thema
		
			 – Een groot-stedelijk huis, Rotterdam

Thema’s
		
			
– 1 MA – Geïntegreerd Ontwerpen 1:
				
– Tekening en perceptie:
					 Projectanalyses: architectuurinstituten
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 Een (Postgraduaat) Architectuurinstituut, Antwerpen
			
– 1 MA – Geïntegreerd Ontwerpen 2:
				
– Tekening en perceptie:
					 Projectanalyses: kunstencentra
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 Project voor een Kunst(en)centrum, Antwerpen
			
– 1 MA – Studierapport 2
			
– 2 MA – Masterproef:
				
Een Instituut/Museum van/voor/in/met Architectuur,
				
Antwerpen
			
– ADSL 2008:
				
Sampling

Studiereis
		
			 –
Externe juryleden
			

...

Studenten
		
		
Zina Al Edany, Henk Jan Imhof, Charif Mounji, Frederik Pöll,
		
Arjen Raes, Paul Schiereck, Paul van den Berge, Nies van Ham,
		
Jasper van Lammeren, Martijn van Voorden

Studiereizen
		
			
– Rotterdam, 16 october 2007
			
– Stockholm, 9-13 april 2008
Uitgenodigde gastprofessoren ADSL 2008
		
		
Rubens Azevedo - Julian Löffler, Koen Deprez, Theo Deutinger 		
Andreas Kofler, Job Floris, Matthias Koch, Nikolaus Hirsch 		
Philipp Misselwitz, Aleksandra Jaeschke - Andrea du Stefano,
		
Sang Lee - Dieter Vandoren, Rik Nys, Heidi Specker,
		
Thomas Surmont - Tony Fretton, Maxim Szyf, Beth Tauke 		
Jean La Marche
		
Martino Stierli, Peter Downsbrough, Tony Fretton, Neil Leach
Extern jurylid masterproef
		
			
Katrien Vandermarliere
Studenten 1 MA – Semester 1
		
		
		

Sigurd De Gruyter, Vincent De Keyser, Valerie Goorden,
Pieter-Jan Grillet, Robbie Lamot, Wouter Nelen, Dayan Nurali,
Cheyla Poncé-Perez, Sam Ponette, Ward Rombaut,
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Steven Schenk, Arne Segers, Mathias Van den Bergh,
		
Joris Van den Ouweland, Thomas Van Dessel,
		
Kristien Van Looveren, Thomas Verschuren, Alix Vervecken,
		
Sebastiaan Wouters
		
Maria Baixauli, Yingxi Chen, Louis Clement, Cesar Cordoba
Studenten 1 MA – Semester 2
		
		
Eline Aerts, Els Baeten, Wouter Briers, Niels Buys, Sarah Celis,
		
Brecht Coppens, Bert Faveere, Jean Gakwaya Uwanyirigira,
		
Christel Hofman, Thijs Kennis, Wannes Peeters, Goele Schuyen,
		
Karen Seykens, Chantal Van Damme, Dave Van Gestel,
		
Pieter Verreycken, Thomas Verschoren
		
Ines Gomes, Vitor Ribeiro, Cesar Cordoba, Michael Stack
Studenten 1 MA – Studierapport 2
		
			 – Eline Aerts, Leesbaarheid en de status van architectuur
			
– Wouter Briers, De afwezigheid van een ontwerp / ontwerper
			
– Brecht Coppens, Ornamentiek
			
– Jean-Pierre Gakwaya, Enkele thematische vragen
			
– Thijs Kennis, Neutraliteit en Symmetrie
			
– Rob Lamot, Monumentalteit / Schijngevels / Ruimtewerking
			
– Sam Ponette, Digitalisering – Massa / Klasse / Verleuking
			
– Ward Rombaut, Neo, hedendaags of Futurisme?
			
(De zin en onzin van stijl)
			
– Steven Schenk, Geometrische structuur – Zintuiglijke beleving
				
– Eenheid van structuur en ornament – Dichterlijkheid
				
van een constructie – Systematische benaderingen –
				
Tijdloos bouwen in functie van Tektoniek
			
– Mathias Van den Bergh, Echtheid
			
– Pieter Verreycken, Ruimte en Subject
			
– Thomas Verschuren, De objectieve waarde van architectuur
			
– Sebastiaan Wouters, (Ver)Vreem(d)ing; het proces als
				
startpunt voor het gebrek: “De Creatie.

Studenten 2 MA – Masterproef
		
		
		
		

Hannelore De Vries, Stefan Morael, Laura Nagels,
Charlotte Ooms, Thomas Van Asch, Filip Van Tricht,
Thomas Vermeulen, Matthias Willems
Ines Gomes, Vitor Ribeiro

Programma 1 MA
		
			 Project voor een kunstencentrum
De vraag is om een kunstinstituut, gebaseerd op een verzameling internationale
hedendaagse kunst na 1970 en die als basis wordt genomen voor verder
onderzoek via tijdelijke tentoonstellingen, interventies, gesprekken,
lezingen, enz ... als een nieuw geheel te ontwerpen en waarbij hedendaagse
doelstellingen van verzamelen in een nieuw daglicht worden gesteld.
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		 Terrein is het driehoekig gedeelte langsheen de Ring van Antwerpen
waar nu de jeugdherberg is gesitueerd maar voorzien is om te verhuizen naar
het centrum van de stad.
		 Een visie wordt gevraagd omtrent het privaat/publieke in het
terrein: het kunst(en)centrum dient te worden afgesloten terwijl een
voetgangersdoorgang doorheen het terrein moet mogelijk kunnen blijven.
Er worden geen bezoekersparkeerplaatsen gevraagd op het terrein zelf, enkel
toevallig verkeer naar het centrum moet mogelijk zijn.
		 De student onderzoekt vanuit een eigen autonomie en
verantwoordelijkheid alle bijkomende gebruiksregels die van toepassing
kunnen/moeten zijn.
		 Intentioneel wordt een ontwerp gevraagd waarbij begrippen als
ontwerptaal, relatiemodel, theoretische onderbouw, positionering tegenover
de hedendaagse architectuur, betekenis van de vorm, ruimtelijkheid van
sequenties, ... van belang zijn.
		 De student wordt verwacht op de hoogte te zijn van alle
geplogenheden die bouwkundig eigen zijn aan een project en een opgave zoals
gesteld, welke tot de verworvenheden enerzijds en zelfstudie anderzijds worden
beschouwd.
		 De student geeft in zijn ontwerp weer hoe hij de relatie kunstarchitectuur ziet, hoe werken van hedendaagse kunst dienen te worden
getoond, wat een publieke ruimte is, of kunst in de buitenruimte kan gedijen,
welke type van architectuur gepast is t.o.v. kunst, enz ...
		– Methode (Proces)
			
Deel 0: Projectanalyse
Een reeks van bestaande hedendaagse kunsthuizen wordt geanalyseerd op
basis van gestelde thematieken per gebouw. De student bespreekt in groep van
twee studenten één van de hieronder vermelde kunsthuizen en geeft hierover
een bespreking in woord, analytische maquette en beeldend verslag.
			
Kunsthaus Bregenz
				
(Peter Zumthor)
			
Sammlung Goetz, München
				
(Jacques Herzog & Pierre de Meuron)
			
Galerie Gmurzynska, Köln
				
(Diener & Diener)
			
Schaulager, Basel
				
(Jacques Herzog & Pierre de Meuron)
			
Ludwig Kirchner Museum, Davos
				
(Annette Gigon & Mike Guyer)
			
Stichting De Pont, Tilburg
				
(Benthem & Crouwel)
			
Raveelmuseum, Machelen-aan-de-Leie
				
(Stéphane Beel)
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Sammlung Brandhorst, München
				
(Sauerbruch - Hutton)
			
La Congiunta, Giornico
				
(Peter Märkli)
			
Kunstmuseum Liechtenstein
				
(Christian Kerez, Moger + Degelo)
			
Liner Museum, Appenzell
				
(Annette Gigon & Mike Guyer)
			
Dorfmuseum, Flims
				
(Valerio Olgiati)
			
Deel 1: Grondvorm
Vertrekkend van het zwartplan geeft iedere student (4) verschillende
mogelijkheden inzake de plaatsing van een grondvorm op het terrein:
– één volume met ingesloten ruimte
– een verspreiding van gedifferentieerde volumes met tussenliggende
		 ruimtes die als eerste vorm dienen te worden geconcipieerd
– een vorm op basis van een lineaire structuur
			
Deel 2: Ordeningsprincipe
Op basis van de ingediende studies en voorstellen wordt verder gewerkt voor de
uitvergroting naar plan/ruimte met opnieuw 4 voorstellen:
– enfilade systeem
– suitessysteem waarbij ruimtegroeperingen worden samengesteld
– matrix systeem waarbij een ruimtelijke dispositie wordt verkregen
			
Deel 3: Ruimtelijke verbeelding
De student kiest één van de uiteindelijke studies en verwerkt de ruimtelijke
systematiek via verschillende driedimensionale ruimtelijke voorstellen,
geometrie, verhoudingen, ...
			
Deel 4: Licht – Ruimte – Structuur – Materie
De uiteindelijke ruimtelijke oplossing wordt als een definitieve beslissing als
project uitgewerkt, inclusief de verwerking van een portfolio waarbij het geheel
als parcours, als studie, als methodiek, met de nodige staving van nuttige
referenties en matrix wordt weergegeven.
– Evaluatienormen
			 Projectanalyse
Presentatie van een presentatie in gesproken en geschreven woord en beeld
met een presentatie en een algemene reader als neerslag en waarin op
inhoudelijke en grafische wijze de thematiek van het project wordt voorgesteld,
in het kader van het onderzoeksthema.
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			 Grondvorm
Vertaling van de voorgestelde volumetrie en oppervlakte in een conceptueel
standpunt, geschakeld aan een algemeen inzicht inzake omgeving en tevens
gerelateerd aan thema en model.
			 Ordeningsprincipe
Concept en context: vertaling van het opgesteld programma in een conceptueel
sequentieprincipe, geschakeld aan structuur en ruimtelijkheid (globaal) en de
setting ervan in zijn omgeving (lokaal).
			
Ruimtelijke verbeelding
Het ontwikkelen van een eigen taal en vormgeving waarbij een karaktervol
gebouw en betekenisvolle ruimten worden geprojecteerd.
Duidelijkheid van reden en bewuste houding in relatie tot het ontwerp.
			
Ruimte en structuur / Kennisoverdracht
Het omzetten van architecturale kennis in een eigen ontwerp met een duidelijke
tektonische structuur en tektoniek.
			 Eindevaluatie
De student toont de capaciteit om zijn ideeën om te zetten in een coherent
gebouw met een gedragen onderlegger.
		– Uitgangspunten en Criteria
– een goede analytische blik om de opdracht juist te omschrijven en deze in een
		 eigen taal weten om te zetten naar een architectonisch geheel;
– een kritische blik waarbij de student de verwachtingen combineert met de
		 eigen visie en de visie die in het domein Architectuur & Cultuur
		 wordt ontwikkeld;
– een conceptueel denkvermogen in synergie met site en inhoud enerzijds, met
		 actualiteit en voortdurendheid anderzijds;
– de houding die de student aanneemt ten aanzien van de kritische reflectie van
		 de andere student en de begeleiders;
– de openheid en gevoeligheid van de student naar andere culturele disciplines
		toe;
– in het ontwerp een soort van onlosmakelijkheid te creëren;
– het ontwerp de nodige weerbarstigheid te geven via passende eigenheden;
– het functionele van een project te overstijgen met een bijkomende reflectie en/
		 of in vraagstelling;
– een standpunt in te nemen aangaande een esthetische en functionele
		toedracht;
– geschiedenis te zien als een evolutief toekomstgericht proces;
– de bereidwilligheid om het project te ontwikkelen in combinatie met een in
		 houdelijke denklaag en de openheid om dit als een verdieping van
		 het geheel te beschouwen.
De procesbereidheid en methodische aanpak zijn een specifiek uitgangspunt
voor de student, in het bijzonder:
– de communicatieve en tekenkundige vaardigheid bij het projectoverleg;
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– de manier waarop een keuze verbaal in een gedragen en verstaanbare taal
		 wordt kenbaar gemaakt;
– de manier waarop keuzes gemaakt worden;
– de vaardigheid om de gemaakte keuzes in functie van de projectdoelstelling te
verduidelijken.
Van de student wordt aldus een positieve ingesteldheid verwacht om dusdanig
de eigen reeds aanwezige basis te versterken.

		
Programma 2 MA
			

Een Instituut / Museum van/voor/in/met Architectuur

		– Semester 7 – 8:
			 Een (post-graduaat) architectuurinstituut
Ontwerp van een Instituut voor Architectuur met ruimten voor een postgraduaat-opleiding (overdracht van kennis), architectuurbibliotheek &
-archieven, ruimte voor discussies/platforms, logistieke ruimtes
			
Ligging: terrein huidige jeugdherberg langsheen Ring Antwerpen
– Semester 9 + 10:
			 Ontwerp van een Architectuurmuseum
		– Onderzoeksthema’s:
			
– Analyse van de (Vlaamse) architectuur vandaag
			
– Neerslag van het begrip cluster, verder bouwen aan
			
– Reflecties over architectuurkritiek
			
– Uitspraken over (h)erkenbaarheid, aanwezigheid, actualiteit van
				
de architectuur, standvastigheid, ...
			 – A House is not a Home
			
– Architectuur in Vlaanderen sinds 1980: thema’s, diversiteit
			
– Tentoonstellingsruimtes en flexibiliteit
			
– Het gebouw als een (denk)wereld

Voordracht opening ADSL 2008
		
			 With no reference (Sampling)
William Burroughs once said: “One of the initial starting points of art is to make
people conscious of what they know, but not know that they know it.” Burroughs
recognizes that his cut-ups weren’t so unique and in interviews he cites the
painting and photography of the twenties when the use of collage – let’s say it
was sampling avant la lettre - became popular. André Breton and Raoul
Haussmann made photomontages, Tristan Tzara and Kurt Schwitters were busy
with experimental poetry, Marcel Duchamp made collages of found objects –
everybody had thus his proper method to sow confusion and commotion.
		 In his essay The Underwear of Madonna, the Swiss architect and critic
Martin Steinmann writes that “Marcel Duchamp’s practice consists in
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displacing an object out of its familiar context, namely the context in which it is
familiar to us, towards another context, a strange one and in such a way that it
raises some questions on the essence of the object. Function and form are split,
we do see the form from another point of view, this means, at a certain level, we
do see it as liberated from its function, liberated from its reason of the function.
We can here refer to Valery’s remark that in in the daily use of language, the
signification of the words covers the form. This is also vaild and true for
objects.” Thus for Martin Steinmann, as what it is into the world of art, namely
about the gesture, referring into architecture it is about the unique, about the
handling of materials in a different way, a way that alienates them. 		
Thus, an architectural work will stay in a certain way as being reserved,
protected by a copyright. Out of this concept, new inventions will be born, uses
which will always be different than the materials.
		 In general, a sample is a limited quantity of something, which is
intended to be similar to and represent a larger amount of that thing(s). The
things could be countable objects such as individual items available as units
for sale, or a material not countable as individual items. Even though the word
sample implies a smaller quantity taken from a larger amount, sometimes full
specimens are called samples if they are taken for analysis, testing, or
investigation like other samples. An act of obtaining a sample is called
sampling, which can be done by a person or automatically. Sometimes, sampling
may be continuously ongoing.
		
Sampling has been reinterpreting in music for decades. In
contemporary art and new media, architecture is a commonly used backdrop,
and many designers have been integrating other artistic expressions into their
professional practice. In music, sampling is the act of taking a portion, or
sample, of one sound recording and reusing it as an instrument or element of
a new recording. This is typically done with a sampler, which can be a piece of
hardware or a computer program on a digital computer. Sampling is also
possible with tape loops or with vinyl records on a phonograph.
		Often samples consist of one part of a song, such as a break, used
in another. “Samples in this sense occur often in industrial music, often using
spoken words from movies and TV shows, as well as electronic music (which
developed out of the musique concrète style, based almost entirely on samples
and sample-like parts), hiphop, developed from DJs repeating the breaks from
songs and Contemporary R&B, but are becoming more common in other music
as well.”
		 A collage, which is derived from the French: coller (to glue) is a work
of art, primarily in the visual arts, made from an assemblage of different forms,
thus creating a new whole. Use of this technique made its dramatic appearance
among oil paintings in the early 20th century as an art form of groundbreaking
novelty. An artistic collage work may include newspaper clippings, ribbons, bits
of colored or hand-made papers, portions of other artwork, photographs, and
such, glued to a piece of paper or canvas. In the 19th century, collage methods
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also were used among hobbyists for memorabilia (i.e. applied to photo albums)
and books (i.e. Hans Christian Andersen). Both Georges Braque and Pablo
Picasso coined this term collage in the beginning of the 20th century when
collage became a distinctive part of modern art. Though Le Corbusier and others
used techniques that are akin to collage, collage as a theoretical concept only
became widely discussed after the publication of Collage City by Colin Rowe
and Fred Koetter in 1978. The authors were, however, not championing collage
in the pictorial sense, much less seeking the types of disruptions of meaning
that occur with collage. Instead they were looking to challenge the uniformity
of Modernism and saw collage with its non-linear notion of history as a means
to reinvigorate design practice. Not only does historical urban fabric have its
place, but also in studying it, designers were, so it was hoped, able to get a
sense of how better to operate. Rowe was a member of the so-called Texas
Rangers, a group of architects who taught at the University of Texas for a while.
Another member of that group was Bernhard Hoesli, a Swiss architect who
went on to become an important educator at the ETH-Zurich. Whereas for Rowe,
collage was more a metaphor than an actual practice, Hoesli actively made collages as part of his design process. He was close to Robert Slutzky, a New York
based artist, and frequently introduced the question of collage and
disruption in his studio work.... To appropriate something involves taking
possession of it. In the visual arts, the term appropriation often refers to the use
of borrowed elements in the creation of new work. The borrowed elements may
include images, forms or styles from art history or from popular culture,
or materials and techniques from non-art contexts.
		 Since the 1980s the term has also referred more specifically to quoting
the work of another artist to create a new work. The new work does not actually
alter the original per se; the new work uses the original to create a new work. In
most cases the original remains accessible as the original, without change.
Found footage is a filmmaking term which describes a method of compiling films
partly or entirely of footage which has not been created by the filmmaker, and
changing its meaning by placing it in a new context. It should not be mistaken for
documentary or compilation films. It is also not to be mistaken with stock
footage. The term refers to the found object (objet trouvé) of art history.
The composers John Cage, Karlheinz Stockhausen, Pierre Schaeffer en Pierre
Henry were acting the same way. Tape-loops were played in different speeds and
takes of surrounding noises were getting a cut and paste treatment. Their
influence upon the more adventure pop music of nowadays can be heard on a
big amount of records. But it is merely writers and holders of a counterculture as
the former mentioned William Burroughs and Bob Gysin who made the cut-up
(or fold-in) technique executed to the finishing touch with the purpose to cause
unexpected confrontations in the classic or familiar environment.
We all know about the way Johann Sebastian Bach transformed the music of Antonio Vivaldi to make his own baroque structure based on geometry. Or
the links inbetween Philip Glass and the stage designer Robert Wilson. Or the
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architectural settings of Peter Greenaway’s movies and Wim Wenders talks with
Hans Kollhoff on Berlin in the eighties.
		 In his essay Images the Swiss architect and critic Martin Steinmann
writes the following: “On the book A la recherche du temps perdu which is like no
other book so much based on the learning of signs, Gilles Deleuzes stipulates
‘Learning concerns essentially the signs’. The form in which signs are becoming
active is also the schock of which Walter Benjamin who translated the book by
Marcel Proust writes: ‘the schock by which for one second our consciousness is
as still lived.’ In architecture these kind of images are acting on us in such a way
and do force us to search their meaning, into ourselves. From this point of view
i would say that we have to do with images, when sensible qualities procure a
specific ambiance: qualities who do give us less the qualitity of the object, but
as a sign appear as totally different than what we have to search as the reason
of the athomsphere. The most well-known exemple of A la recherche du temps
perdu is to be seen in this way. By using images, architecture can insure oneself
with the same impact.” For thisfar Steinmann.
		 ADSL 2008 will explore the references from the worlds of landscape,
architecture, engineering, interior design and monument care, and aims to
investigate the power of a variety of images through a poetic and personal
intuition in order to reach beyond the specific discipline. The intra- or
transdisciplinarity in-between as a form of being thus becomes an important
statement. With no doesn’t mean without. On the contrary, it makes explicit the
idea of a rooted concept, without making reference into an immediate final s
olution. In fact, it explains the idea of a context, which surpasses the meaning of
environment. Therefore it becomes necessary to rethink and to reconsider wellknown subjectivities from all kinds of random artistic fields such as literature,
contemporary art, and music ... to reinstall the proper discipline not just in terms
of length, width and height, but also in depth, and rooted in this contemporary
context.
		 Since a couple of months the City of Antwerp is directly and in high
speed connected with other European cities and capitals. For this year edition
of ADSL we planned thirteen workshops and nine lectures, which are mostly
based on this direct European context and reflection. The titles of the proposed
workshops explain this aim of being contemporary but rooted in tradition, thus
adding something new through our way of being in the contemporary world. So
the workshop such as There by not being there by being there by Rubens Azevedo
and Julian Löffler, The Culture-less Landscape by Koen Deprez and MyPalace
by Theo Deutinger and Andreas Kofler will explore the state of the mind of our
proper being in the third millennium. Dating with Antwerp by Matthias Herrmann
and Matthias Koch, Closer by Heidi Specker, Sample a Brand by Maxime Szyf
and Urban Art Museum by Thomas Surmont together at the end of the workshop
with Tony Fretton as a special guest critic, will explore the potential of Antwerp
in its archaeological and cultural setting. The Matter of Intimacy by Aleksandra
Jaeschke and Andrea di Stefano, Toolboxing by Job Floris, Corps exquisite by
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Nikolaus Hirsch and Philipp Misselwitz and Light less Light by Rik Nys will evoke
the way we deal with intimate relationships of ourselves in the consciousness
of art and space. Finally Public Private: Inclusive Design in Urban Space by Beth
Tauke and Jean LaMarche and Urban Contingencies and Aggregate Accumulation
by Sang Lee and Dieter Vandoren want to set up a statement for new production
systems out of familiar uses.
We are quite delighted about this year lecture series and about the wide
range of themes that the guest-speakers will talk about. Two themes rule all over
the nowadays discussions in art and especially architecture: on one hand it is
about cultural durability or sustainability, on the other hand it is about the ornament. In his conference on Friday Neil Leach will talk about the item of
Camouflage as a way of understanding the skin of the building, related to the
skin of people and animals. On Thursday Tony Fretton will talk on some recent
projects such as the new London house for the artist Anish Kapoor, the
Fuglsang Museum in Denmark or the Red House in London. On Thursday afternoon two lectures by Javier Rivero Blanco and Marco Morandotti will take place
on the items of contemporary restoration and conservation of the cultural heritage. Theo Deutinger will talk in his lecture on Wednesday evening, called Walled
World about the current global political regime that clearly defines an inside
space where people are papered by luxury and an outside space where people
fight to survive. On Tuesday evening we have one presentation of five videos by
the American conceptual artist Peter Downsbrough in which the setting of
architecture and a systematic of words are used as objects. In the evening Rik
Nys will talk about the proposal for a cultural house in Cuba, a project that he
developed together with the University of North London and the Cuban
politics and on which students on both universities were collaborating to
achieve a proper building based on context and content. We are very glad that
Martino Stierli, who collaborated with Herzog & de Meuron on their book Natural
History, accepted to give a lecture which focuses on Philip Johnson’s formerly
private estate in New Canaan an its assembly of pieces of sampled architecture
there.
But now we start with the keynote lecture by Nikolaus Hirsch, called On
Boundaries. Nikolaus is a Frankfurt based architect who”s on the base for the
concepts of the Synagogue of Dresden and Munich. He has also done an art
parcours in the city of Köln and as a tutor at the Architectural Association in
London he explored mostly the architectonic space for art presentations. This
makes him an expert in the connection between art and architecture. His lecture
called On Boundaries is also the title of anew book, which is published recently
and in which he explores the critical transformations of contemporary space and
its effect on architectural practice.
Matthias Willems, Een Instituut/Museum van/voor/in/met Architectuur,
Antwerpen, 2008.
Thomas Vermeulen, Een Instituut/museum van/voor/in/met Architectuur,
Antwerpen, 2008.
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2008 – 2009
Artesis Hogeschool
Antwerpen

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Jan Thomaes

Thema’s
		
			
– 1 MA – Geïntegreerd Ontwerpen 1:
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 BozarNew, Uitbreiding Bozar, Brussel
			
– 1 MA – Geïntegreerd Ontwerpen 2:
				
– Tekening en perceptie:
					 Projectanalyses: Musea voor hedendaagse kunst
				
– Ruimte en verbeelding:
					 Anatopisme
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 M HKA2, Uitbreiding M HKA, Antwerpen
			
– 2 MA_Masterproef:
				
MHKB, Museum voor Hedendaagse Kunst, Kunstberg,
					 Brussel
			
– ADSL 2009:
				
Serendipity
Studiereis
		
			
– Basel - Aarau - Zürich, 14-18 april 2009
Uitgenodigde gastprofessoren ADSL 2009
		
		
Rubens Azevedo - Julian Löffler, Roberto Cremascoli,
		
Koen Deprez - Monique Verelst, Theo Deutinger - Andreas
		
Kofler, Job Floris, Christoph Grafe, Aleksanra Jaesche - Andrea
		
di Stefano, Frazer Macdonald Hay, Gennaro Postiglione, Heidi
		
Specker, Bettina Vismann, Maarten Wijk
		
Wim Vandenbergh, Marcel Meili, Florian Beigel, Mathieu Wellner,
		
William Mann
Uitgenodigde juryleden masterproef
		
			
Stefan Devoldere, Iwan Strauven, Janpeter Wingender
Studenten 1 MA – Semester 1

Cesar Cordoba, Project voor een Kunstencentrum, Antwerpen, 2008.

		
		
		
		
		

Felix Bachot, Dries Geysen, Wim Goyvaerts, Toon Mennes,
Daan Van den Berghen, Maarten Vander Cruyssen,
Elke Van de Wouwer, Gwenn Van Laer, Siebe Verswijfel,
Minne Warmenbol
Roberto Sanchis Ortola
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Studenten 1 MA – Semester 2
		
Sarah Bijttebier, Jeroen Bollen, Bert Ceurvelts, Lien Corsmit,
		
Karen De Roeck, Lien Gabriëls, Ruben Hellebuyck,
		
Amber Kevelaerts, Nicolas Mulkens, Frederic Osterrieth,
		
Hans Rombouts, Jeroen Van Roie, Dieter Vander Velpen,
		
Tom Verstraeten
Studenten 2 MA – Masterproef
		
		
Brecht Coppens, Jean-Pierre Gakwaya, Thijs Kennis,
		
Robbie Lamot, Ward Rombaut, Steven Schenk,
		
Mathias Van den Bergh, Pieter Verreycken, Thomas Verschuren,
		
Sebastiaan Wouters
		
Pedro Freire, Viktoria Kager

Programma 1 MA
		– Semester 1:
			 BozarNew
Ontwerp van een nieuw tentoonstellingsgebouw binnen de ommuring van het
gehele Bozar-complex (voorheen: Paleis voor Schone Kunsten), meer specifiek
het gedeelte gelegen langsheen de Koningsstraat, tussen enerzijds de
straatmuur en de bestaande ruimten en anderzijds de ingang en de
koetsstallingen van Hôtel Errera.
		 Het nieuwe gebouw zal als onderste laag aansluiten aan de laag van
de patio, de hoogte van het gebouw zal idem zijn aan de kroonlijsthoogte van
het aan de rechterzijde gelegen Hôtel Errera.
		 Als gebruik zal het nieuwe gebouw vooral dienstig zijn voor invulling
voor tijdelijke tentoonstellingen van hedendaagse kunst en autonoom moeten
kunnen functioneren.
		 Eventuele aansluitingen kunnen worden voorzien op de ruimten
van Bozar, met name ter hoogte van de patio en aan de ingang langsheen de
Koningsstraat.
Elke student neemt zelf optie aangaande de straatmuur en de wijze hoe de
ingang en toelevering van kunstwerken kan/dient te gebeuren.
		 De tentoonstellingsruimten moeten dienstig zijn voor hedendaagse
expressies van kunst zoals installaties, video, schilderkunst, fotografie e.a.
		 De student dient aldus een reflectie te maken over mogelijkheden
inzake lichttoetreding en verduistering, toeleveringen, enz ... waarbij vooral
echter een logisch parcours, planopbouw en ruimtelijkheid als essentieel
worden gesteld.
		– Semester 2:
			 M HKA 2
In relatie tot de actuele vraag van de directie van het M HKA en in akkoordverklaring met het departementshoofd en de directieven van het studiedomein
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Architectuur & Cultuur, wordt de opgave van het M2-programma 2008-2009 als
volgt uitgewerkt:
		 Een eerste oefening (februari) handelt over Anatopisme: het
verplaatsen van architecturale objecten naar een andere context om aldus de
eigen specificiteiten en tevens ook eigen-aardigheden te ontdekken. In de
wereld van de hedendaakse kunst behoort de thematiek van displacements tot
één van de meest gebruikte theorieën.
		 In de opgave gaat het om de inzetting van een kunstcampus die zich
uitstrekt vanaf het KMSKA (Leopold de Waelplaats) tot aan het MUHKA zelf,
met inbegrip van de gehele open ruimte van de Vlaamse/Waalse Kaai
(Zuiderdokken). Bedoeling is om via een reeks van geconstrueerde beelden
specifieke denkpistes te ontwikkelen waarbij de vraag naar de plaats van
kunst(ruimten) geactualiseerd wordt in de stadsruimtelijke context en waarbij
het belang van een authentieke contextuele hedendaagse architectuur de plek
verstevigt.
		 In een tweede oefening van langere duur (begin maart tot eind mei)
wordt, op basis van een rudimentair programma, gegeven door de directie
van het MUHKA, onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te voldoen aan het
gestelde gebruik en noodzaak van uitbreiding van het M HKA. Voldoen aan
een voorgestelde visie of een ander autonoom project behoren beide tot de
mogelijkheden.
		 In principe handelt het om de uitbreiding van het bestaande gebouw
van het MUHKA op basis van een functioneel programma. De student wordt
bijgevolg vrijgelaten om dit programma exact te volgen op de gestelde plek of
om via een eigen studie/onderzoek een alternatieve oplossing voor te stellen,
weliswaar gefundeerd op de realiteit van de architectuur, maar waarbij de
vooraf genomen en voorop genomen opties worden herinterpreteerd. Doel van
de oefening is om in studioverband ontwerpmatig te onderzoeken of nieuwe
gebruiken en plaatsen aanleiding kunnen zijn tot de ontwikkeling van andere
gebouwen en gebruiken die een belangrijke aanzet zijn tot nieuwe architectuur.
		– Literatuur (basisselectie)
			 – Nuevos Paisajes / New Landscapes, Actar, Barcelona, 1997
			
– Nijenhuis, W., ‘Het Publieke: de Ruimte van de Openbaring’,
				
Forum Jaargang 38 #3, Architectura et Amicitia, 		
				
Amsterdam, 1995
			
– ‘Het Zichtbare en het Onzichtbare’, Oase #58, Uitgeverij Sun,
				
Amsterdam, 2002
			
– ‘Publieke Plaatsen / Into the Open’, Oase #77, Nai Uitgevers,
				
Rotterdam, 2008
			
– ‘Vrijheid van Cultuur, Regulering en privatisering van 		
				
intellectueel eigendom en openbare ruimte’, Open #12,
				
Nai, Rotterdam, 2007
			
– Augé, M., Non-Lieux, Introduction à une Anthropologie de la
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Surmodernité, Editions du Seuil, 1992
			
–Tournier, M., Le Pied de la lettre. Trois cents mots propres, Mercure
				
de France, 1994
			
– Eisenman, P., Ten Canonical Buildings 1950-2000, Rizzoli, 		
				
Princeton University of School, 2008

Programma 2 MA:
		
			 Museum voor Hedendaagse Kunst Brussel
De masterproef is werkstuk waarmee een mastersopleiding wordt voltooid.
Hierin geeft een student blijk van een analytisch én synthetisch vermogen of van
een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau of van het
vermogen tot kunstzinnige schepping. Het werkstuk weerspiegelt de algemeen
kritischreflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid van de
student.
		 De masterproef wordt beschouwd als één van de middelen om zicht te
krijgen op het niveau dat de student bereikt aan het einde van zijn/haar studies
en ook indirect op het niveau van het studiedomein en van de opleiding als
dusdanig.
		 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1000 Brussel
		 – Nieuw gebouw gelegen in de context van de Hofberg
		 – Museaal programma op deze site, naar analogie van vroegere
voorstellen, met bovengrondse aanwezigheid van hedendaagse architectuur:
principieel gaat het om een gebouw, al dan niet aansluitend aan het bestaand
gebouw, en dat voornamelijk een diversiteit aan museale ruimtes dient te
bevatten, inclusief de nodige logistiek.
(de student onderzoekt volgens een persoonlijke analyse wat, in het
kader van de door hem gekozen thematiek en theoretische onderlegger, het
ruimtelijk en volumetrisch programma is)
		 – Terrein gelegen langsheen de Hofberg, aansluitend aan het
bestaand hoekgebouw aan het Koningsplein
– Vraagstellingen Analyses 1
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
Wat is bouwcultuur, wat zijn stedelijke culturen?

121

2008 – 2009 Artesis Hogeschool, Antwerpen

– Vraagstellingen Analyses 2
Te vertrekken van de eigen teksten van Studierapport 2 als insteek tot het komen
van een persoonlijk traject en ontwerp
– Theoretisch kader:
De teksten van Aldo Rossi over de stad, de concepten van O.M. Ungers
aangaande de thematisering van architectuur, ...
De inbreng van het eigen imaginair museum, op te bouwen vanuit een
ontwerpportfolio.
– Integratie studiedomeinen:
Culturele context (thema + theoretische onderlegger):
		 De verbinding van hoogstad en laagstad, de betekenis met analoge
		 situaties, de historiek van de plek te Brussel in het bijzonder, de
		 geschiedenis van de plek
		 Verder bouwen aan de architecturen van de stad
Architectonisch concept (ruimtelijkheid en ruimtelijke sequentie):
		 De setting van volumetrie die zich deels bovengronds en deels
		 ondergronds bevindt, het gebouw als een deel van de stad, de 		
		 verbinding met verschillende lagen in de stad, met andere stedelijke
		 fragmenten in de nabijheid.
		 De schakeling van publiekgerichte zalen in een ruimtelijk parcours, de
		 inbreng van licht en ruimte, gekoppeld aan een betekenisvolle
		structuur.
Betekenis van de vorm (leesbaarheid en beeldvorming van het gebouw):
		 Het onderzoek naar de tectoniek van de Brusselse publieke gebouwen
		 De transformatie naar hedendaagse vormentaal in historische
		omgevingen
– Programma:
We gaan er van uit dat het totale gebouw ongeveer 10.000 m2 oppervlakte
in beslag zal nemen (afhankelijk van de hoogtes van de ruimtes). De
hiernavolgende verdeling is indicatief op basis van deze oppervlakte, bijgevolg
zal deze door de student(e) zelf worden aangepast in het kader van en in functie
van zijn/haar eigen ontwerp. De totale oppervlakte heeft een verhouding van
75:25, zijnde 75% voor bruikbare ruimtes en 25% voor logistieke functies.
Het tentoonstellingsparcours bestaat bijgevolg uit:
		 – tentoonstellingszalen: 5.000 m2, bruikbaar voor de permanente 		
			
collectie gaande vanaf het Surrealisme tot vandaag
		 – zaal voor tijdelijke tentoonstellingen: 1.500 m2
		 – zaal voor het werk van Marcel Broodthaers: 1.000 m2
Wat de logistieke functies betreft: de student(e) geeft zich rekenschap van:
		 – de nodige verticale circulaties, inclusief de bereikbaarheid van elke
			
tentoonstellingsvloer voor zowel het binnenbrengen van 		
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kunstwerken tot en met de toegankelijkheid voor elke bezoeker
		 – de nodige evacuaties bij calamiteiten;
		 – het bruikbare sanitair in verhouding tot het aantal bezoekers;
		 – berging voor stockage van kisten en tijdelijk materiaal bij 		
				
tentoonstellingen;
		 – de mogelijkheid van toevoer (vrachtwagens, leveringen);
		 – een separate inkom als autonoom museum, eventueel vrij te 		
			
schakelen aan dit van het Magritte-museum;
		 – de ruimtes voor de nodige technieken (in kelder en in bovenste 		
			
verdieping), tegelijk geschakeld aan bruikbare schachten;
		 – een separate inkom voor het functioneren van een restaurant met
				
avondgebruik, ...
De student(e) herziet/integreert tevens de volgende stedelijke ruimten: het
binnengebied dat geschakeld is aan het huidige KMSKB met lichtschacht en het
stedelijk plein met de plaatsing van de Calder-sculptuur.
		– Specifieke literatuur in het kader van de site:
			 – Het Koningsplein en de Warandewijk, Brussels Hoofdstedelijk
				
Gewest, 2000
			 – Vacant City, Brussels / Mont des Arts Reconsidered, Nai 		
				
Publishers, 2000
			
– Serge Jaumain, Brussel en de Noord-Zuidverbinding, Studia
				
Bruxellae, Stad Brussel, 2004
			 – Gedeelde Ruimten, Getwiste Ruimten, Brussel, Een hoofdstad en
				
haar inwoners, Brussels Hoofdstedelijk gewest, 2008

Introductietekst ADSL 2009
		
The Antwerp Design Seminars & Lectures are an international event taking
place each year at the College of Design Sciences, now a Department of the
Artesis University College. Its aim is to stimulate cross boundary thinking in
design and to familiarize students with an interdisciplinary approach to design
problems. The Antwerp Design Seminars and Lectures intend to act as a forum
for faculty and student exchange on an international level. At the same time, it is
an informal platform to discuss actual problems related to design education.
Serendipity
The word Serendipity derives from Serendip, the old Persian name for Sri Lanka,
and was coined by Horace Walpole on 28 January 1754 in a letter he wrote to his
friend Horace Mann in which he explained about a storey he read, a kind of
fairytale, The three Princes from Serendip. The storey itself isn’t a good example
of what we nowadays understand by the word: it is rather an exemple of
induction. In this way it is better to refer to the French scientist Louis Pasteur
who famously said: “In the fields of observation chance favors only the prepared
mind.”
		 Since 1954 Serendipity is also the name of a New York restaurant. This
isn’t of any importance if it’s not becoming related to Andy Warhol who
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frequented it and quoted the word in his autobiography THE Philosophy of Andy
Warhol (From A to B and Back Again) reflecting the main goal of what we want to
achieve into the ADSLworkshops: searching for some results but finding other
things that are more important than the ones we could have imagined before.
		 In this context Serendipity is linked to the power of any alert spirit to
take conclusions out of coincidences. In other words: every intelligent, wellinformed person becomes much more capable of making inventions by pure
accident: the art of finding the pleasantly unexpected by chance or sagacity.
		 ADSL 2009 will explore the references out of the world of literature,
contemporary art, music, design, ... and aims to investigate the power of a
variety of images and thoughts in landscape, architecture, engineering, interior
design, monument care, through a poetic and personal intuition in order to reach
beyond the specific discipline.
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Thijs Kennis, Koninklijk Museum voor Hedendaagse Kunst, Brussel, 2009.
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Sebastiaan Wouters, Koninklijk Museum voor Hedendaagse Kunst, Brussel, 2009.
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Steven Schenk, Koninklijk Museum voor Hedendaagse Kunst, Brussel, 2009.
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Begeleiders
			
			

Christian Kieckens, Haike Apelt
Christian Kieckens, Georg Schmidthals

		
Thema’s
			
– 1 MA – Geïntegreerd Ontwerpen 1:
				
– Beeld en Betekenis:
					 Beauty – International – Ambition
				
– Tekening en perceptie:
					 Projectanalyses van musea, pinakotheken
				
– Ruimte en verbelding:
					 Anatopisme
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 Uitbreiding Bodemuseum MuseumInsel Berlin
				
– Taal en Verbeelding:
					 Words & Things 					
			
– 1 MA – Geïntegreerd Ontwerpen 2:
				
– Beeld en Betekenis:
					 Idee – Concept – Model
				
– Ontwerp en Vertoog: Schindler Award,
					 Olympia-stadion, Berlin
				
– Taal en Verbeelding:
					 Words & Things
			
– 2 MA – Masterproef:
				
Schindler Award, Olympia-stadion, Berlin
			
– Lezingenreeks:
				
Berlin Berlin
			
– ADSL 2010:
				
Happiness

Studiereizen
		
			
– Berlin, 26-29 januari 2010
			
– Milano, 19-24 april 2010
Uitgenodigde gastprofessoren ADSL 2010
		
		
Graeme Brooker, Roberto Cremascoli, Theo Deutinger 		
Andreas Kofler, Suzanne Ewing, Job Floris, Aleksandra Jaeschke
		
- Andrea di Stefano, Daniel Jauslin, Pete Kercher - Michal Ozmin,
		
Eleonora Lupo, Frazer Macdonald Hay, Gennaro Postiglione,
		
Monique Verelst, Bettina Vismann, Mathieu Wellner
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Akos Moravansky, Jane Wernick, Splitterwerk
Externe juryleden masterproef
		
			
Jos Bosman, Job Floris
Uitgenodigde sprekers lezingenreeks
		
			
Lara Schrijver, Glenn Lyppens / Amaury de Valensart

Studenten 1 MA – Semester 1
		
		
Wim Aerts, Han Avonts, Bart Biesemans, Alexis Biset,
		
Kevin Leers, Evren Ünlü, Joris Van Aken, William Van Genechten,
		
Kurt Van Goethem, Christophe Van Raemdonck,
		
Michiel Van Raemdonck, Annelies Vincent, Marijn Vreys,
		
Julien Waterkeyn
		
Giovanni Forte, ThomasLechner, Miguel Santos Jose
Studenten 1 MA – Semester 2
		
		
Carole Boeckx, Ben Deschepper, Thibaut Gevers,
		
Pieter Lambrechts, Wouter Mertens, Véronique Mulkens,
		
Stef Seuntjens, Vincent Sijssens, Pieter Van Doorn,
		
Niels Vanvaerenbergh, Evert Verbrugghe, Janpieter Verstraeten,
		
Niels Wouters
		
Aurore Blache, Alessandro Zena, Miguel Santos Jose
Studenten 2 MA – Masterproef
		
		
Karen De Roeck, Dries Geysen, Sam Ponette, Patrick
		
Van Hofwegen, Kristien Van Looveren
		
Oorspronkelijk programma
		
Making Place – Taking Place
			
New Landscapes
		
Open Spaces – Enclosed Spaces
			
Lieux _ Non-Lieux
		
Terrains Vagues – Terrains Vastes
Het jaarprogramma 2009-2010 voor het studiedomein Architectuur & Cultuur
wil zich positioneren in het terrein van het (stedelijk) culturele landschap.
Aanleiding is hiertoe is de gestaagde belangstelling voor de publieke ruimte in
Vlaanderen en Brussel vanuit een vernieuwde belangstelling om te komen tot
een nieuwe en andere context. Anders dan in streken zoals Zwitserland waar
een gemeenschappelijke houding (gecontroleerde burgerzin) aan de orde is
of Barcelona waar het stedelijk gebied als plek van ontmoeting en openbaring
is ontwikkeld, zijn deze plaatsen in Vlaanderen en/of Brussel nog steeds witte
plekken in het stedelijk gebied. Deze lege plekken (plekken van leegte?) vormen
aanleidingen van allerlei aard met nieuwe vraagstellingen hoe deze (moeten)
kunnen worden ingevuld om zo een nieuw contextueel gegeven te creëren dat
het functionele overstijgt en de architectuur bindt.
		 Een matrix van verschillende types van openbare ruimte wordt als
basis en analyse aangegrepen om een reeks pleinen en openbare ruimten te
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onderzoeken en te ontwerpen. In dit verband worden verschillende casestudies
aangeduid die dienen om tot een vlotte synthese te komen.
Tevens wordt de insteek cultuur in het domein in een ander daglicht gesteld:
niet vanuit een programmatorisch gegeven maar vanuit een houding en omgaan
met om te komen tot.
			 1 – Binnenhoven: case Berlin
Het bouwblokkensysteem, voornamelijk in Europese steden zoals Wenen en
Berlijn en dankzij de ontwikkeling van de Miethäuser, heeft het mogelijk
gemaakt om binnengebieden – hoven - als plekken te ontwikkelen die worden
gezien als gemeenschappelijke koeren of tuinen. Een paar specifieke
voorbeelden dienen zich hier aan zoals bijv. Häckische Höfe, Berlin.
			 2 – Binnenstedelijke plakken: case Barcelona
Sinds het overlijden van Franco en mede door de inzet van architecten zoals o.a.
Oriol Bohigas heeft Barcelona een totaal andere présence ontwikkeld in het
gebruik van de stedelijke ruimte.
Specifieke voorbeelden hiervan zijn sinds 1985 aan te duiden via ontwerpen van
o.a. Pinon & Viaplana, Pinos & Miralles, Bach & Mora ...
			 3 – Randstedelijke plekken: case Zürich
Recentelijk is er in Zürich een nieuwe visie aan de orde waarbij centrale pleinen en parken in nieuwe uitbreidingsgebieden als een focus van openbaarheid
worden genomen tot een kristalliseren van nieuwe programma”s en/of invullingen. Sommige van deze voorbeelden zijn zelfs voorzien van architectonische constructies. Voorbeelden hiervan zijn o.a. TessinerPlatz, WahlenPark.
			 4 – Plekken van stilte: case Begraafplaatsen
Onderzoek dat zich concretiseert op de landschappelijke ontwikkeling van
plekken van stilte via een analyse van begraafplaatsen zoals:
				
Cimitero Brion, San Vito d”Altivole
					
(Carlo Scarpa)
				
Monjuich, Barcelona
					
(Carme Pinos + Enric Miralles)
				 Hoog-Kortrijk
					
(Bernardo Secchi)
				
Tyne Cote, Ieper
					
(Sir Edwin Lutyens)
				
Woodland, Stockholm
					
(Erik Gunnar Asplund)
				
San Cataldo, Modena
					
(Aldo Rossi)
				
Cimitero Monumentale, Milano
				
Zuiderhof, Hilversum
					
(Willem Dudok)
				
San Michele, Venezia
					
(David Chipperfield)
				
Cimitero Monumentale, Voghera
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(Antonio Monestiroli)
		 5 – Culturele landschappen van de 21ste eeuw:
Special cases o.a. La Villette (Bernard Tschumi _ OMA)
Nieuwe input van nodige openbare gebieden met nieuwe programma’s en
culturele input vinden weliswaar hun oorsprong in de 19de eeuw maar worde
nu omgezet naar nieuwe vormgevingen en interventies.
Theoretisch kader waarbinnen de ontwerpopgave zich wil situeren:
– de historische context met het (stedelijk en landelijk) landschap als
			
autonoom ontwerp:
			
– de Italiaanse Renaissance en Baroktuinen
			
– het verschil tussen de Engelse landschappen en de Franse
				
tuinen
			
– het begrip folie als element van functieloos gebouw
– ontwerpen vanuit beeld en ruimtelijkheid
– de gebeurtenis als programma:
			
– Holocaust Memorial, Berlin (Peter Eisenman)
			
– Jüdisches Museum, Berlin (Daniel Libeskind)
			
– Ground Zero, New York
– de input van andere disciplines:
– de tuin van Gabriele d’Annunzio langsheen het Garda-meer
– ontwerpen met film, literatuur, geometrie, canon als ontwerpfilosofie
			
– het belang van literatuur zoals bijv. Le Bleu du Ciel (Georges
				
Bataille) in het ontwerp van Aldo Rossi voor Modena
– hedendaagse kunst en hoe te gedijen in de openbare ruimte
– het scenografische en sequentievorming in stad en landschap
– de autonomie en de eigen context als aanzet
– het metrostation Strasbourg-Hoenheim (Zaha Hadid)

		
Ontwerpsites
		 – M 1 / M 2
Voor de studenten MA1 worden plaatsen genomen die van concrete aard zijn
en aldus sneller dwingen tot een ontwerpsynthese. Het gaat om plekken die een
duidelijke stellingname verwachten en door de student zelf kunnen worden
gekozen vanuit zijn/haar eigen ontwerpmethodiek en –methodologie, tevens ook
vanuit zijn/haar eigen achtergrond:
			
– Brussel: de Brouckèreplein (met schakeling van metro
ondergronds en paviljoen bovengronds, de nodige terrassen, enz).
Om reden van het zien en analyseren van het gebruik van het plein is deze
opgave gesitueerd in semester 1
			
– Brussel: de trilogie van Sint-Kathelijneplein en Oude
				
Graanmarkt
Hierbij is de (misschien beperkte gebruik)complexiteit van die aard dat tijdelijke
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kramen en terrassen de plaats als een wijzigend stedelijk geheel maken zonder
authenticiteit
			
– Brussel: het gebied van de Kaaien:
Verschillende pleinen die al dan niet reeds zijn ontworpen of als onopgelost
worden beschouwd, meestal om reden van de diversiteit en gebruik door diverse
culturen en bevolkingsgroepen
			
– Maastricht: de uitbreiding van het kerkhof
waarbij diverse manieren van begraven naast elkaar gebeuren: christelijk, islam,
jodendom, enz … (opdracht Masterproef Vlaams Bouwmeester 2003)
			
– Antwerpen: Schoonselhof:
vanuit de vraag naar een verdere uitbreiding met insteek van randstedelijke
ingeslotenheid en/of landschappelijkheid (opdracht Open Oproep 2008)
		 – M 3 / M 4
Als masterproef wordt de invulling van (groot)stedelijke plekken als thematiek
gesteld. Vanuit een analyse van omgaan met historische modellen geschakeld
aan 21ste eeuwse programma’s worden twee pistes aangereikt. In beide
gevallen gaat het om een diversiteit en schakeling van evenementen en
gebeurtenissen die per onderdeel een andere onderlegger vereisen. Aan de
student wordt zowel een globale visie gevraagd als detailoplossingen.
			
– Kleine Ring, Brussel:
Dit project neemt het onderzoek dat reeds is aangevat vanuit de Stad Brussel
maar waar veel vraagtekens zijn inzake architectonische vormgeving en gebruik
van het openbaar gebied. Zowel de volledige zone van de Zuidlaan (tussen
Ninoofse Poort en het Zuidstation) als de zone langsheen het Kanaal van
Charleroi, tussen het Saincteletteplein en de Ninoofse Poort, worden
bestudeerd. Centraal staat een gebouw dat aansluiting vindt op beide
ontwikkelingen, langsheen het Kanaal en dat als stedelijk landmark andere
functies kan opnemen dan een monofunctioneel kantoorgebouw. Van hieruit
kunnen studenten verder werken, ingrijpen of wijzigen om een eigen serie van
plekken te ontwikkelen.
			
– Kaaien: Antwerpen:
Dit project plaatst zich in een kader van een onderzoek dat reeds eeuwen
aansleept, dat opnieuw is genomen als insteek voor verdere ontwerpopgave
in 1990 (Stad aan de Stroom), recentelijk ook als Open Oproep maar opnieuw
werd geannuleerd. Het gehele gebied van de Kaaien wordt nu in ogenschouw
genomen, rekening houdend met allerlei nieuwe en/of geplande opportuniteiten
die er de essentie van uitmaken (MAS, Maritiem Park, Eilandje, Petroleum-Zuid
…)
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– Nijenhuis, W,: “Het Publieke: de Ruimte van de Openbaring”,
				
Forum Jaargang 38 #3, Architectura et Amicitia,
				
Amsterdam, 1995
			
– “Het Zichtbare en het Onzichtbare”, Oase #58, Uitgeverij Sun,
				
Amsterdam, 2002
			
– Augé, M., Non-Lieux, Introduction à une Anthropologie de la
				
Surmodernité, Editions du Seuil, 1992
			
– Eisenman, P., Ten Canonical Buildings 1950-2000, Rizzoli,
				
Princeton University of School, 2008
Domeingerelateerd:
Lezingencyclus waarbij verklaard wordt
			 – hoe theoretische concepten in het architectuurontwerp en stedelijk
			
gebied kunnen plaats vinden;
			 – wat de postmoderne conditie is en het verhaal van het
				
(de)constructivisme zich inpast in een zoektocht naar een
				 meta-moderniteit.
		
Gerealiseerd Programma 1MA – Semester 1
			
A new Museum for the Old Masters
			
Extension Building for the Bode-museum in Berlin
			
(Student Competition / Explanation text by organization)
The project area is situated in the city centre of Berlin, close to the Museum
Island and in walking distance to the German History Museum, the Kunsthaus
at Kupfergraben, and other. Besides designing a well planned building the task
obviously is to create a dialog to the surrounding buildings.
New demands for the contemporary Museum
Museum Design today is maybe one of the most existing tasks in the field of
architecture. The importance of the Museumbuilding itself as a work of art
(namely: the art of building) seems to be an important issue. Also the task of
the interior has changed: it is no longer merely a container for art pieces, but is
more and morealso used for lectures, theater, concerts and other celebrational
occasions and events. The many visitors during the Long Night of the Museum
or during late hours every thursday (6 - 10 pm) demonstrate the desire for a
museum-visit to be a special experience.
		

The changed expectations of the museum visitor and accordingly the changed
demands of a museum building today present a higher challange for the
designer. Besides locale circumstances and characteristics museums today
can play an important role for tourism (as the Guggenheim in Bilbao shows).
		

		 – Literatuur (basisselectie, wordt later aangevuld)
			
– Aben, R., de Wit, S., The Enclosed Garden, 010 Publishers,
				
Rotterdam, 2001
			 – Nuevos Paisajes / New Landscapes, Actar, Barcelona, 1997

Museum as Multiplicator

A new museum for the Old Masters

The Museum Island in Berlin is one of the most visited and important
Museum-complexes worldwide with a great touristic attraction. Thanks to
the extensive (re)building plans the area gains further attractivity. Due to the
joining of the works of the Old Masters (which at the moment mostly are in the
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Gemäldegalerie at Kulturforum) and the sculpture collection (exhibited at the

Kulturbesitz. Since 2004 these spaces contain some collections, archive, res-

Bode-Museum) at one place, which is planned for the coming years, a new

tauration- and exhibition facilities of the DHM. For the realisation of the Muse-

museum building is necessary.

um Island-masterplan the development of the Museumshöfe is very crucial.

As an extension to the Bode-Museum the new building shall contain parts of

All secundary uses of the Museum Island could be re-situated here and

the paintings and sculture collection (which is one of the worlds finest) and at

thus additional exhibition spaces could be created. This is why in 2005 a city

the same time be a new architectural feature between the buildings of the

planning competition for the development of the Museumshöfe was organized

Museum Island and the more modern buildings in the surrounding.

(won by Auer+Weber+Ass.) followed by a project competition for the northern

		

part of Museumshöfe (won by Harris+Kurrle Architekten). The idea competition

Situation

The competitions area is situated in the areal of Berlin-Mitte at the same level

defines a division of the Museumshöfe into two blocks that are separated by a

(hight) as the Bode-Museum. It is only divided from the Bode-Museum by the

passage. The passage connects the Monbijou-Brücke with a square yet to be

Spree-canal Am Kupfergraben, which runs at the western side of the Museum

designed at the south-western edge of the area, from which the main access of

Island, and the street with the same name (Am Kupfergraben) along its bank.

the planned competence-centre at the northern block as well as of the

The area is characterized by a high density of buildings for culture and

extension of the Bode-Museum should be realized. At the western edge along

sciences. Nearby not only the buildings of the Museum Island, but also the

the Geschwister-Scholl-Strasse the square should remain open to serve as a

buildings for the Humboldt-University, the University Library, the German

generous entrance-square for the new library building of the Humboldt-Univer-

History Museum and the National Library are situated.

sity (finished in 2009).

		

		

At the heart of the historical centre

Future project-competition of the Bode-Museum is planned

The area is situated in the heart of the historical centre of Berlin. The

The project competition in 2007 only concerned the northern block of the

Schlossplatz (Citycastle-square) with the famous street Unter den Linden, the

Museumshöfe, where based on the existing barracks and a new building of

Friedrichstrasse, Oranienburgerstrasse, Monbijoupark and the Hackesche Markt

6.800 m2 a scientific competence-centre of the national museums is to be

are close by. At the southern edge the area borders at the S-Bahn

developed. Depots, archives, libraries, workshops, studios and laboratories,

viaduct built in 1880, a highly frequented high line trace. Below the high line,

administration and different collections shall be situated here (while from a

in the so called S-Bahn-bögen (-arches), restaurants and shops are located,

logistic point of view some of these spaces can possibly moved to the planned

their entrances towards the southers side of the trace. On the western edge the

extension building of the Bodemuseum). For the extension building of the

Geschwister-Scholl-Strasse is situated, which is (as Am Kupfergraben)

Bodemuseum, a project competition will be held in the future. This will makes

connected with the southern part of the viaduct by a path below the high line.

sense once the construction sites at Museum Island are finished and the

In the north a former military buildings are found, which are used by the

building administration (now situated here) will be moved.

Stiftung Preussischer Kulturbesitz. Many bridges, among them the

		

Foundations

Weidendammbrücke, the Ebertsbrücke, the Monbijou-Brücke and the

		

Masterplan Museum Island

Friedrichsbrücke, allow to cross the river Spree easily.

In 1841 king Friedrich Wilhelm IV decided to transform the whole area north

		

of Altes Museum (up to the tip of the Spree-island) into a place for Arts and

Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Kaserne (1773/74)

The competitionarea is part of the Museumshöfe (museum courts), an area

Sciences. In 1930 the Museumisland was finished with the completion of the

adjacent to the Museum Island with workshops, storages and offices of the

Pergamon Museum. Since 1999 the Museum Island (the nortern part of the

national museums of Berlin. Also spaces for the German History Museum

Spree-island) is as an ensemble part protected by UNESCO.

(DHM) and the Humboldt-University are situated here. The Museumshöfe only

The Masterplan Museum Island is the result of a competition of 1993, which

consist at the moment of the restaurated former military buildings along the

plans to renovate all buildings (also technically). At the same time some

street Am Kupfergraben and the Geschwister- Scholl-Strasse. The first buildings

museums shall be connected internally (to a museum-complex), which shall be

of the military area (barracks) were built in 1773/74. In 1902 they were replaced

realized by the James Simon-Galerie designed by David Chipperfield (at the

by the buildings found today in neorenaissance style. In 1963 the barracks

former place of the Alte Packhöfe by K.F. Schinkel) as a common entry-building.

were renamed into Friedrich-Engels-Kaserne and where used until 1990 for

As a starting point of the archeological promenade, which will connect all

the Guard-Regiment Friedrich Engels of the National People’s Armee, which

museums at the Museum Island (except Alte Nationalgalerie), the James

also handled the Guard Post (Neue Wache) at the Mahnmahl für die Opfer des

Simon-Galerie will also contain service funtions, cafes, shops, media spaces

Faschismus und Militarismus at Unter den Linden (Neue Wache by K.F.Schinkel).

and an auditorium. Also temporary presentations of the different museums can

After the Unification of Germany has been used by the Stiftung Preussischer

be shown. However, all buildings will also remain as separate buildings with
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an own entry. The planned extension building of the Bode-Museum at the area

The Masterplan for the Museum Island aims to remove all non-public spaces

of the former barracks is based on a suggestion of the general director of the

from the Island in order te use as many exhibition spaces as possible centrally.

national museums of berlin, Dr. Peter-Klaus Schuster, who was in office until

These spaces (among them administration, restauration workshops, depot,

2008. His project called masterplan II contains the move of the Gemäldegalerie

storage, etc.) should at the same time remain close by. This is why (besides

(painting gallery) at Kulturforum to the spaces of the extension building, while

expanding the exhibition area for the Bode-Museum) the extension should

connected with a new exhibition concept of the reunited paintings- and

also provide the right spaces for these secundary uses. In order to guarantee a

sculpture collections at the Museum Island. According to Schuster the

smooth working of the museum these spaces (especially the depot/ store) have

Bode-Museum should mainly contain the art of southern europe from late

to answer the given demands correctly.

Ancient times until the Renaissance, while the art of northern europe should

3_ Spaces for the Museum as place to be

mainly be situated in the extension building. The now already in the

Gradually the museum has developed to a place to be, where also theater-

Bode-Museum practiced presentation of painting, sculpture and crafts

performances and other events are held. For example, Neue Nationalgalerie at

together shall be continued in the new extension.

the Kulturforum has become the place where the annual ZDF-Summerfestival

		

takes place, or the column row of the Neue Gemäldegalerie is used as a runway

Assignment

The assignment of this competition is to design an extension building for the

for fashion shows. Museum spaces and entrance halls are used for big exhibi-

Bode-Museum in Berlin. Together with the National Museums of Berlin the

tion openings or are rented out for private receptions, parties or other public

assignment has been formulated as realistic and concrete as possible, while

ceremonies. The Pergamon-Altar at the Pergamon Museum is a place special

leaving enough space for creative ideas.

where music performances take place, and the still empty spaces of Neues

The extension shall unite different uses and is functionally closely connected

Museum where already this year used for a huge performance with dancers and

to the Bode-Museum. Due to its position outside the Museum Island, the

musicians by Sasha Waltz.

extension building need not to answer any special guidelines in terms of the

The third part of the assignment is thus to create attractive spaces for a variety

design (like for example the James Simon-Galerie had to). Rather, the

of uses within the new extension building. This could be event spaces,

extension may develop an architectural language of its own, adding to the

restaurants or even roof terraces, as well as possibilities to include the big

attractions within the historical city centre.

suare in front of the building for different kinds of performances. Of course,

		

Functionally, the competition task can be divided into three

this should not negatively interfere with the everyday working of the museum.

		

parts:

1_ Exhibition spaces
The main task of the extension is to create exhibition spaces, so that the
sculpture and paintings collection can be shown together with the BodeMuseum. Until the war both collections also had the northern wing of the
Perhamonmuseum to their disposal. In the future the wing will be used to exhibit islamic art, hence the needed space can only be found in the new
extension. The Bode-Museum shall be connected with the extension via an
elevated bridge(corridor), and both collections will be put in a new order and
divided up between the two buildings. The present order/ mode of presentation
at the Bode-Museum (which shows paintings and sculpture together) shall be
continued in the extension, as Wilhelm von Bode intended. This exhibition
concept was intended for the Bode-Museum right from the beginning; the
different qualities of the exhibition spaces (spaces with side-light in the main
floor, spaces with top-light and small cabinettes with high windows on the
sides at the upper floor) allowed for an optimal presentation of the different
exhibition pieces. This spacial diversity should be aimed at in the new exten-

		
Programma 1 MA – Semester 2
		 – Deel 1
De eerste oefening (februari) gaat over Idee/Concept/Model: het aanleren van
het zien van een theoretisch model als concept om architectuur aldus als een
“subject” te maken. In het kader van de specifieke opdracht over het
Olympia-stadion te Berlijn, worden mogelijkheden voor modellen onderzocht.
De analyses worden voorgesteld op panelen verticaal A1-formaat.
		 – Deel 2
De tweede oefening voor M2 is het specifieke architectuurproject. Hiervoor
wordt de programmadefinitie van de SchindlerAward-studentenwedstrijd voor
het Olympia stadion als aanleiding genomen.
		– Woorden & Beelden / (Les Mots et les Choses) / Words and Things
Uitwerking van twee boeken, één over teksten en één met beelden, die een
weerslag zijn van de achtergrondinformatie die de student belangrijk acht en
aldus dienstig is als uitbouw van een eigen grammatica, encyclopedie,
woordenboek, studie, onderzoek, interesseveld, enz …

sion building.
The precise demands for the exhibition spaces will be shown in a table/ chart.
2_ Secundary spaces

		
Programma 2 MA _Masterproef
			

The public-private site and the relation between art and architecture
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The international studio will focus on the research of the public as well as the
private space in the city (metropolis), as a motive for the creation of identity and
the relation between architecture and expression(s) of (contemporary) art.
			
Case Study: Berlin
		– Criteria and Objectives
– an analytical perception in understanding the site, the program and task;
– creating a critical view by which the student combines the expected into a
		 proper vision;
– a conceptual way of thinking in synergy with site and content;
– an attitude showing critical reflections;
– an openness and sensitivity towards other disciplines such as art, literature
		a.o.
– creating a possible inseparability;
– to give the project the requested relentlessness by precise dissonants;
– to go beyond the functional by a supplementary reflection and questioning;
– to see history as an ever evoluating process;
– the competence in communication (english language) and drawings;
– the way choices are taken;
– the ability to clearify these choices in function of the project aims;
A positive non-defensive attitude to amplify the existing skills is requested.

		
Introductietekst ADSL 2010
		
Happiness
Events such as The International Style (New York MoMa, 1933), The Presence
ofthe Past (Architecture Biennale Venice, 1980) and The Revision of the Modern
(DAM, Frankfurt am Main, 1984) always had a big response in the diffusion
of architectonic languages and consciousness. Recently in the education of
architects, this means the transmission of architectonic knowledge towards
new models, other important statements arised.
		 On his sketch published on the cover of the exhibition catalogue
Looking for Luck, Aldo Rossi wrote “The Way to the School”. Since the second
half of the 20th century there is an ongoing evolution in which architecture
institutes intend to be a motive to the development of a school of/for/over
architecture. Sometimes it’s about ideologies, intelligence, history, other times
is it just centered around the ideas of one singular figure.
		 The concept of happiness in the sense of luck is derived from the
mid-German word Gelücke that a.o. means the way something looks good.
The definition of being lucky depends also on the sense of outside
circumstances, the individual attitude and the self-affirmation of the proper
situation. Happiness is an abstract concept, hard to describe scientifically.
According to an old Chinese saying something to hope for is one of the three
things of which happiness consists.
		 In his book The Architecture of Happiness Alain de Botton describes

141

2009 – 2010 Artesis Hogeschool, Antwerpen

that in multiform architectures the pursuit of happiness goes further.
Because striving towards happiness demonstrates a constant in private and
public life, a critical occupation in our discipline is indispensable.
		 With a large body of positive psychological research in mind, one
can state that happiness is one of the main goals in both education and
practice of architecture and that the practice of architecture should be the
practice of happiness.
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Dries Geysen, Olympia-stadion, Berlin, 2010.
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Karen De Roeck, Olympia-stadion, Berlin, 2010.
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Begeleiders
		
			
Christian Kieckens, Jan Thomaes
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Daniel Rosbottom, Wilfried Kühn - Simona Malvezzi,
		
Gennaro Postiglione, Jürg Conzett
Uitgenodigde sprekers Architectuuractualia
		
			
Oliver Thill, Lodewijk Baljon / Jeroen Geurts, Akos Moravansky,
			
Job Floris, Ellis Woodman, David Kohn, Nelson Mota,
			
Paulo Providencia

Externe juryleden masterproef
Thema’s
		
			
– 1 MA – Geïntegreerd Ontwerpen International Studio 1
				
Haus/House
				
– Beeld en Betekenis:
					 Fascinatie – Harmonie – Utopie,
				
– Ruimte en Taal: (Kubus oefening)
					 Een huis als een idee					
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 Een huis over/met/van/voor Design, Gent
				
– Taal en Verbeelding: Words & Things
					 (publicatie en kritiek)
			
– 1 MA – Geïntegreerd Ontwerpen International Studio 2
				
Haus/House
				
– Ruimte en Taal: (Kubus oefening)
					 Een huis als een idee
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 – Documenta XIII Informatiecentrum, Kassel
					 – Een huis voor/van/met/door Literatuur, Antwerpen
				
– Taal en Verbeelding: (publicatie en kritiek)
					 Words & Things
			
– 1 MA – VoorOnderzoek MasterProef (VOMP)
			
– 2 MA – Masterproef:
				
Een Huis voor/van/met/door Literatuur, Antwerpen
			
– Lezingenreeks Architectuuractualia
				
How to make Europe?
			
– ADSL 2011:
				
Congruence
Studiereis
		
			
– Essen-Münster-Hamburg, 04-08 april 2011
Uitgenodigde gastprofessoren ADSL 2011
		
		
		
		
		

Alexander Baertscher, Lorenzo Bini, Josep Bohigas - Daniel Cid,
Graeme Brooker, Helena Casanova - Jesus Hernandez,
Roberto Cremascoli, Christian Fröhlich, Spyridon Kaprinis,
Kei Portilla Kawamura, Sally Stone, Bettina Vismann,
Mathieu Wellner

			
Bernard Kormoss, Dirk De Meyer
Studenten 1 MA – Semester 1
		
		
Bart Biesemans, Britt Boschmans, Joris Buys, Nicolas Debuyst,
		
Ben Deschepper, Thomas Fonken, Julie Jonckheer,
		
Laurens Lafaille, Kevin Leers, Julie Moens, Jinny Schatteman,
		
Henri Van den Broecke, Thomas Van Dessel,
		
Edward Van Loocke, Kristijn Van Riel, Lieven Vansant,
		
Jochen Willaeys
		
Nicolas Bellopede, Pablo Cabrejas Benito, Antonio Cervo,
		
Marcella Lagomorsino, Dennis Pohl, Ke Huan Wei,
		
Sonia Ramos Garcia, Marta Sainz Salvado, Pablo Santos Herran
Studenten 1 MA – Semester 2
		
		
Greet Aernouts, Ruud Aerts, Wim Boons, Joris Bootsma,
		
Sigert Defrancq, Jef Driesen, Juri Jansen, Maarten Lambrechts,
		
Constance Marcus, Thanh Long Phan, Charlotte Tersago,
		
Adriaan Van Caekenberghe, Wim Van de Meirssche,
		
Charlotte Vandeplassche, Gilles Vanneste, Stef Verhees
		
Pablo Cabrejas Benito, Julian Eberhart, Berit Kleine-Moelhoff,
		
Marcella Lagomorsino, Dennis Pohl, Sonia Ramos Garcia,
		
Marta Sainz Salvado, Pablo Santos Herran
Studenten 1 MA – Vooronderzoek Masterproef
		
			
– Maarten Lambrechts ,Theorie in Architectuur, het nieuwe
				
verstaanbaar maken
			 ...
		
Studenten 2 MA – Masterproef
		
Han Avonts, Carole Boeckx, Thibaut Gevers, Peter Lambrechts,
		
Wouter Mertens, Stef Seuntjens, Vincent Sijssens,
		
Pieter Van Doorn, Christophe Van Raemdonck,
		
Michiel Van Raemdonck, Niels Vanvaerenbergh,
		
Janpieter Verstraeten, Julien Waterkeyn

Programma
		 Haus / House
			
(Een discours over abstractie en over het analoge en
			
het autonome)
Terwijl de moderne stad zich steeds sterker karakteriseert als een gebied van
uitbreiding, van tactische en strategische interventies, van confrontaties tussen
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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 te midden 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 te midden de stad die fungeert als een niet-plaats van voorbij gaan.

			

Koorpaneel Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia, 1468

Het studiedomein A&C_MA wil een architectonisch/stedelijk concept
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 onderzoeken ontwerpmethodes te ontwikkelen die toelaten om een voorstel te genereren
via het bestuderen van de bestaande condities (terrein, locale cultuur, sociale
enmaatschappelijke 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
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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 één voorbeeld uit de
lijst van Centraal-Europese huizen uit de 20ste 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 dichtstedelijk weefsel met geschiedenis,
cultuur en representatie. Studies vragen naar analyses en strategische theses
naar contextualisering, de confrontatie tussen het locale en het globale,
tektonische 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 weidse typologie aan gebouwen
(galerij / Kunsthaus, school / Schulhaus, stockage / Lagerhaus, appartementsgebouw / Mehrfamilienhaus, kantoorgebouw / Bürohaus, torengebouw /
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Hochhaus, enz.). Is in de Duitse taal het idee van huis ook het idee 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 container en als berging (in het gebied van de
bouwkunde) in elk van beide uitgebeeld? Hoe verwordt de huid (bergen /
behuizen) de mediator tussen een interieure sfeer als weggenomen uit de stad
(en is dit zo?), en de exterieure sfeer van de stad? Is dit 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
een oord van herbergen wordt, een thuis, een private ruimte? Zijn er gradaties van
privacy en het publieke die een uitdrukking hebben op de constructie van het
idee van huis?
		 Vragen ter overweging in de analyse
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 solitaire 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 meer nomadisch 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 mogelijke 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 Angelsaksische
(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 (idee 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 zegt ons archeologie? Geschiedenis? Geografie? Utopie?
		 Wat is een concept? Is het meer dan louter een ruw idee? Op welke
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criteria is een huis gebouwd? Hoe beschrijven 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 architectuur? 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 wil identiteit zeggen?
		 Substantie / Oppervlak
Het eerste refereert naar gebouwen waarbij de structuur of doorsnede het
eerste ontwerpelement is (Vitruvius’ idee van substantie). Het tweede
refereert naar gebouwen waarbij een oppervlakte behandeling, meestal van
representatieve aard, het ontwerp domineert (Vitruvius’ schaduw). Deze
gebouwen zijn bekleed of omhuld met een materiaal dat als een separate huid
tegenover de structuur staat, of dat over het concept van structuur het ontwerp
domineert. Enkele van deze voorbeelden zijn rechtstreekse toepassingen van
Semper’s verwijzing naar textiel in het bedekken van de wand. De derde
categorie ligt tussen de andere twee en handelt over gebouwen waarbij de
gevels een substantiële gevel hebben. Hier maken structuur en oppervlak een
gelijkwaardig integraal deel uit van het bouwconcept.
		 Plaats / Niet-Plaats
De plaats kan worden beschouwd als het moment van de statica en waar
betekenissen van lange duur, van traagheid, van reflecties worden geïntegreerd.
De niet-plaats laat zich in met snelheid, met korte periodes van aanwezigheden,
met wisselende beelden. De eerste is duidelijk afgelijnd, bepaald, heeft nood
aan bescherming, de tweede is de wereld van het openbare, van de totale mix,
dynamiek, bezit onscherpte en stelt zich bloot aan allerlei aanvallen vanuit het
globale. De plaats bezit karakter en identiteit. Kan dit ook worden toegepast op
de niet-plaats?
		 Abstract en / of analoog en / of autonoom
Het gehele master-programa A&C heeft de discussie tussen het abstracte, het
analoge en het autonome als onderliggend thema. Dit discours wil een aanzet
betekenen naar het vinden van een context, los van de plaats. Plaats wordt
hierbij vervangen door “situatie”: de inbreng van de auteur als een vorm van
belangrijkheid voor de thematiek van de ingebouwde ruimtes.
		
Case Study Houses
De huizen met (meestal) gemengd gebruik (en deels palend aan een plein of
hoek van twee straten en anderzijds ook aanwezig in een aansluitende straat)
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en die hierna vermeld worden, zijn ontworpen door architecten die naast hun
beroep als uitvoerend bouwmeester tevens theoretische teksten of ideeën en
concepten over het stedelijk gebouw hebben geschreven of tenminste
interessante theoretische projecten hebben gemaakt die verder reiken dan
functie of onmiddellijk gebruik.
			
– Haus Goldman & Salatsch (MichaelerHaus / Loos Haus, 		
				
(1908/1911), Michaelerplatz 3, Wien
			
(Adolf Loos)
vraag: Ornament en misdaad, de plaats van het gebouw en de betekenis naar het
plein, de mogelijkheid van andere gebruiken, de vervreemding door gebruik van
materialen op een andere manier, het Raumplan, de verwarring van het
trappensysteem als een intern vloeiend diagram
			
– Casa del Fascio (1933-1936), Piazza del Popolo, Como
				
(Giuseppe Terragni)
vraag: de historische referenties met stedelijke palazzo’s, met Milanese
binnenhoven, de abstractie van het landelijk Lombardisch gebouw als inzet tot
herkenning voor het volk, de sequenties van de setting van de solitaire orator
tegenover een gradatie van het aantal toehoorders, het idee van transparantie en
de omzetting van een utopie en beeld naar een wil tot openheid van een politiek
systeem.
			
– Il Danteum (1938), Roma
				
(Giuseppe Terragni)
vraag: literatuur als inhoud voor een architecturale wandeling zonder verder
enig programma en de referentie naar een globale en locale architectuurgeschiedenis en fragmenten, samen met het verhaal van de representatie van
macht
			
– The House of the Abandoned (1971-), Cimitero di San Cataldo,
				
Modena
				
(Aldo Rossi)
vraag: het analoge van het Milanese patiogebouw en transformatie naar het
knekelhuis, de abstractie van het huis, de literaire interventie (Le Bleu du Ciel,
Georges Bataille), het huis van het verlaten en de melancholie in leven en
aanwezigheden
				
– The City in the House, Hotel Berlin (project 1977),
					
Kurfürstenstrasse / Schillstrasse, Berlin
					
(Oswald Mathias Ungers)
vraag: het thematiseren van architectuur, meer specifiek het huis in het huis en
het huis als een stad, de wijze of gradatie waarin architectuur abstract kan zijn,
het begrijpen van architectuur in een structurele manier en niet op een
eclectische, de axonometrie tekening als een methode om ruimte te begrijpen.
			
– Felix-Nussbaum-Haus (2000-2006), Osnabrück
				
(Daniel Libeskind)
vraag: de omzet van een leefpatroon, een etnische groep en literatuur naar
gebouw en de betekenis van het deconstructivisme als een postmoderne fractal
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– LiteraturMuseum (2000-2006), Marbach
				
(David Chipperfield)
vraag: een huis voor literatuurverzamelingen met het Parthenon als referentie,
de abstractie van bouwen, het parcours, het gediversifieerde
			
– Vitra-Haus (2006-2010), Charles Eames Strasse, Weil-am-Rhein
				
(Herzog & de Meuron)
vraag: het beeld van het huis en het interieur met design- en woonobjecten, het
leesbare, het herkenbare en dit weten te overstijgen met een interne
ruimtelijkheid
		– Case Study Complexes
			
– Villa Adriana (126-134), Tivoli
				
(Keizer Adrianus)
vraag: de setting van een verzameling aan architectonische herinneringen
			
– Il Vittoriale degli Italiani (1921-1938), Gardone Riviera
				
(Gabriele d’Annunzio)
vraag: de passie voor politiek, literatuur, boeken en de bevraging over de
obsessie die verder reikt dan een persoonlijk verhaal
			
– Rolex Learning Centre (2006-2010), EPF Lausanne
				
(Sanaa - Kazuo Sejima)
vraag: het object over en voor het studeren en de discussie over wat de
betekenis van context vandaag is, los van de omringende omgeving
			
– De Meelfabriek (2008-2014), Leiden
				
(Peter Zumthor)
vraag: de voortdurendheid van architectuur, de culturele duurzaamheid, het
verhaal van de autonome (re)constructie van de architectuur
		– Oefening 1: M 1 / M 2 / M 3:
			
Zin en Betekenis
Op een horizontaal A3-blad en in een eigen specifieke vormgeving worden drie
oneliners geschreven door elke student. Elke oneliner geeft een
(architectonische) reflectie over elk van de volgende begrippen die mede een
basis vormen voor het jaarprogramma:
			
Fascinatie _ Harmonie _ Utopia
		– Oefening 2: Voorproject M 1 / M 2
			 Een huis als idee
Korte oefening op basis van het onderzoek naar de vertaling van een
conceptueel idee via de opgave van een architectonisch object en hoe dit zich
vertaalt in de uitwerking in een kubisch volume om er uiteindelijk een didactisch
model van de werkelijkheid van te worden (hoe een schaalmodel de vertaling,
omzetting en weergave van het werkelijk conceptueel bouwkundig denken kan
worden).
		 Eén van de meest tot de verbeelding sprekende schilderijen is
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ongetwijfeld De Toren van Babel van Pieter Breughel (Museum Boymans
van Beuningen, Rotterdam / Kunsthistorisches museum, Wien). Het zicht op
de weg die zich als een spiraal naar de top beweegt om er in een sublimatie
te eindigen beproeft ons denkvermogen over wat er aan de hand zou zijn in
het aller-binnenste van de toren. We kunnen dit beeld vergelijken met wat ook
Maarten van Heemskerk heeft verwerkt, door Francesco Borromini toegepast
voor de spits van de Sant’Ivo alla Sapienza te Rome. Ook hier begint de spiraal
ergens om te eindigen in dat ultieme sublieme moment op de top.
Het beeld van trappen geschakeld aan ruimtelijkheid heeft doorheen de gehele
architectuurgeschiedenis een belangrijke rol gespeeld zoals bijv. de barokke
Treppenhäuser. Maar het begrip Haus bezit andere connotaties dan wat wij te
simpelweg als huis bestempelen.
In deze oefening willen we op zoek gaan naar die ultieme ervaring van
een trappenhuis. In een kubus met een zijde van 10 meter dienen vijf mentale
woonruimtes te worden geprojecteerd waarbij identiteit wordt verkregen door
een proces van transformatie van het kubus-Gestalt, de assemblage of
toevalligheid van tegenstellingen, de vorm in de vorm, of de wereld als idee.
Het resultaat is een stapsgewijs proces van interventies en het voortdurend
afbreken en weggommen van overbodigheden, finaal uitgewerkt in een
unimateriale maquette op schaal 1:33.
		– Masterproef M 3-4:
			 Een Huis voor / van / met / door / over Literatuur
Op een voormalige gebouwd terrein tussen de Meir en de Wapper, in het
centrum van Antwerpen wordt een Huis voor/van/met Literatuur ontworpen
waarin enkele plekken van zijn worden geïntegreerd: een grote boekhandel,
ruimtes voor workshops, een cafetaria, tentoonstellingsruimten, een leeszaal,
enz. …
		 Het huis zal de bestaande stedelijke opening sluiten mits twee
zijlingse passages en die is ontstaan bij het in 1966 afbreken van het Huis Dens
(ook Geley Huis genaamd). Een deel van de 18de eeuwse voorgevel langsheen
de Meir is nog steeds voorhanden om hergebruikt te worden, hoewel er veel
delen ontbreken. Dit al dan niet fysiek te gebruiken beeld creëert de
mogelijkheid om architectuur te zien als een constante evolutie waar het oude
en het nieuwe niet worden aangewend als extremen of tegengestelden maar als
een laag van vooruitgang in tijd.
		 Het jaarlijks evenement van de Boekenbeurs, de aanwezigheid van de
Archieven van het Vlaams Literatuurwezen, de jaarlijkse aanstelling van een
stadsdichter, enz. worden als aanleiding genomen voor dit project. Het huis
heeft geen intentie om te fungeren als museum, maar wil als een plek van
verstilling een actieve speler zijn in de reeks van stedelijke huizen in dit
binnenstedelijk gebied.
		Het Haus dient aldus een aantal publieke gebruiken te behuizen.
Tezelfdertijd geeft het de Wapper een identiteit als plein en een eigen potentieel
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met reflecties naar de tijdelijkheid van het Rubens-paviljoen. Het ontwerp voor
dit plein maakt integraal deel uit van de opgave.
		 Het bouwprogramma behelst de volgende ruimten:
– een plek voor 50.000 boeken – de nodige stilte plekken – een winkel van 300 m2
met bergruimte van 100 m2 – een auditorium/voordrachtruimte voor 100
personen mét backstage – een café-bar van 100 m2 inclusief reserve – een
exporuimte van 150 m2 – technische ruimte van 100 m2 – elke verdieping
ongeveer 20 m2 sanitair en 10 m2 technische kokers – voldoende circulatie
volgens de normen van toegankelijkheid.
		 Elke student geeft volgens eigen mening een accent aan de samenhang volume/ruimte.
		 Ter staving en ondersteuning van het eigen proces maakt elke student
een discursieve nota op waarin de fysieke, culturele en mentale context van zijn
studie is neergeschreven. Dit discursieve luik vangt reeds aan vanaf het begin
en wordt in december in een eerste draftversie (theoretisch gedeelte) ingediend.

		
Introductietekst ADSL 2011
“If language exists, it is because below the levels of identities and
differences, nevertheless or having the same meaning in another
form, or having another meaning there is a foundation provided by
resemblance, repetition and natural crisscrossing. Resemblance,
excluded from knowledge since the 17th century, still constitutes
the outer edge of language: the ring surrounding the domain of that
which can be analyzed, reduced to order and known. Discourse
dissipates this murmur [of resemblance] but without it we could not
speak.”
			

(Michel Foucault, The Order of Things)

		
Congruence
Congruence is the state achieved by coming together, the state of agreement.
The Latin congruere means to come together or agree. As an abstract term,
congruence means similarity between objects. As opposed to equivalence or
approximation, congruence is a relation that implies a kind of (not complete)
equivalence.
		 The term congruence principle may refer to any undertaking that seeks
to align apparently disparate things. Specifically, in linguistics and etymology,
it may refer to the principle that similar words may arise in different languages
entirely independently of one another. In architecture, interior or urban
design, it may be so that some similar forms appear while having some other
meaning.
Thus here the Gestalt principle is coming into order. Congruent figures are
exact duplicates of each other. One could be fitted over the other so that their
corresponding parts coincide.
		 Congruence is also a state of agreement, harmony, conformity or
correspondence. Can we talk about congruence as a space between theory and
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dynamics, between words and things?
		 In a time where the discourse is becoming very important in all design
processes, how can we overlap the existing and always widening gap and give it
an interesting time-space definition in the understanding of each project.

		
Introductievoordracht ADSL 2011
Since some years we try to define some actual thematic that Architecture and
Culture master students need to write down to in so-called one liners. As you
can see, these themes, singular words, point to a state of behavior on and in
architecture and their designers.
As you can see, and some of you also participate into it, the items for the
ADSL-series since 2008 are going from a more formal request towards a
philosophical or even psychological area. Where Sampling was mostly
concerned on the use and re-use of images, Serendipity stated the
Randomness and Coincidence in finding solutions one wasn’t searching for
while the final result became more appropriate and important. Last year, a
sentence by Alvaro Siza became the focus of our research. Happiness, such
as the mentioned definitions such as Beauty is hardly mentioned in
architecture. We are aware of their presence but don’t dare anymore to
discuss or even talk about it.
		 This year, even a step more away from the formalistic is the theme
we will work on: congruence as a moment of agreement, being identical, but
nevertheless or having the same meaning in another form, or having another
meaning wile containing the same expression.
		 Let’s first go back to some missed opportunities. The lecture the
ETH-professor Marcel Meili gave in 2009 on Serendipity mentioning that his work
doesn’t deal wit that but quoted some 30 paragraphs explaining the work of
Meili Peter, was recently published in the Archithese review on Randomness.
		 Also the 2009 lecture by prof. Wim van den Bergh on coincidences
in connecting the work of Corbusier’s de Beistegui apartment, John Hedjuk’s
Mask of Medusa and the work Casa Malaparte, was partly published in Oase #83,
with it its board Christoph Grafe, director of the VAi and here professor in
Architectural Critique, Job Floris who was for three time an ADSL guest
professor and dr. Tom Avermaete, alumni of this institute and mentor for some
master proof students, as we hardly can live a day without mentioning is name
...
		 As we saw it, even the last year’s Architecture Biennale in Venezia
was rethinking the ADSL 2010 item on Happiness: the studio of Aldo Cibic was
concerned on rural urbanism, the idea was to create an agricultural park of 4 sq
km inhabited by 8.000 persons with low-density residential structures,
preserving the agriculture and offering green spaces for the inhabitants.
		 This year the item of Congruence occurred by reflecting on what
could be the nexus between teaching and practice, between research and
project; this means the grey space between creation and realization. Can some
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thing appear the same as projected, will it sill have the same meaning and significance, or will the formal expression be different. Can both occur at the same
time, will it understandable, readable, to be transmitted without any changing?
We tried to define the word congruence by searching for synonyms, and as we
are always suspicious on what dictionaries are explaining us, we arrived at a
point the a definition finally was getting some other meaning: accident ... The
same way as we are aware that originality has nothing to do anymore with origin.
		 Here maybe the Swiss artist Alex Hanimann can start by guiding our
thoughts: the connection between things and meanings and about the same
and the differences.
		 What can we say now when we look at the San Marco Campanile in
Venice, rebuilt in 1902 after a total collapse – thus what we see is not the
correct historical building, but a remake, or in what way can we talk about
heritage? - and the twin towers at the Plaza de Espanya in Barcelona who only are
a glimpse of their so called original?
		 Mark Wigley, dean of Columbia University Graduate School, and
author of important writings on deconstruction architecture, once quoted that
design always deals with theory. For him (architectural) design is always a matter of theory as it is not just a thing in the world. It is the theoretical reading of the
world. It is the gesture in which theory is identified in the material world.
		 Maybe the Japanese concept of ma can help us: hardly to translate in
one word: it consists in the relationship on time with space. As western people
and thinkers, we can’t find an equivalent word for it; here we do fail. But as we
can see, even in the Japanese calligraphy, there are different ways to write the
sign of ma, as being printing, as written with a pen or with a brush. The
appearance on paper, leaving the white space as more important than the sign
itself, talks about the importance of the void and the negative space.
		
Ma is best to be understood in the rebuilding of the Ise Shine: every
twenty years the shrine is to be rebuilt next to the existing one, and once
finished, the former is destructed. This way craftmanship is surviving, but
what is more interesting us is that a moment in time there are two shrines next
to each other, exactly the same, but one that has some patina aged for twenty
years and a total rebuilt one. At the same time we understand and know that the
original – if still existing – must have been maybe some hunderd years old.
Or let’s say: we do build for centuries, while the Japanese only for a small
period, and his is inherent in their tradition.
		 There is no greater contradiction between the east and the west
knowing about the void and the mass, but sometimes it is even turning the other
way round. Here twice a cubic meter is shown: Olafur Eliasson is presenting
1 m3 of light, no volume, while Ai Weiwei in his 1 ton of tea piece expresses
culture, tradition in a smelly densified volume. Where the first to our opinion
could more be Japanese, the second has a Western code, if it wasn’t that the
mental distance was playing the game. Similarities in the dimension but
contradiction in meaning and expression.
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		 The double coding is one of the characteristics of Douglas Gordon’s
work just by putting some tape on his face; a Monster is depicted. Twice the
same person, but total different presence.
		 Bruce Nauman is an American artist who worked quite a lot on the
meaning of words, the way they are pronounced and the fact that other
meanings could be created. Violence in a word and violins as an image next to
each: there is no bigger confrontation into our minds.
		 In the Maghreb countries, life and death are sometimes so next to
each other as a cemetery is also a place that takes part in the living but as we
now know recently about the violence of the revolution even the social and the
politics are moments of influence and redefinition of the public space.
		 The global item of the workshop of Roberto Cremascoli is about he
universal cooking pot, the super global. Congruent or incongruent opinions are
on the agenda, political, social. What matters is if we are or we are not on the
same line, the same direction, two parallel lines that meet at the infinity...
		 In 1966 Michel Foucault wrote Les mots et les choses translated as
The Order of Things. The book opens with an extended discussion of Diego
Velázquez’ painting Las Meninas and its complex arrangement of sight-lines,
hiddenness and appearance. Then it develops its central claim: that all periods
of history have possessed certain underlying conditions of truth that
constituted what was acceptable as, for example, scientific discourse.
		
Las Meninas (Spanish for The Maids of Honor) is a 1656 painting by
Diego Velázquez, the leading artist of the Spanish Golden Age, in the Museo
del Prado in Madrid. The artist Diego Velázquez himself working on a large
canvas, is looking outwards, beyond the pictorial space towards the viewer of
the painting or the model he paints. Behind him a mirror is hanging on the back
wall, it reflects two visages, recognized as the King Phillip IV and the Queen
A reciprocal relationship of views opens up the paintings space and invites to
reconstruct the constellation to discuss the various layers of an uncertain
congruency, as will be studied in the workshop conducted by Bettina Vismann.
		 “Anything valuable is defenseless” once said Lucebert. I can’t
remember if we did anything like that with the Arnolfini painting but El Corte
Ingles did it with Las Meninas: art as a marketing act and selling ad...
		 Maintaining history, total different than in countries such as Japan or
the Netherlands, for us the simultaneous exposure of several different spaces
or rooms within a single painting is a particular feature of Flemish 17th century
painting. These pictures generally depict an Inside space in the foreground and,
via a number of other interior rooms, an Outside one, often visible through an
open window, door or gate. Imagining the gathering of a small group of people
in the interior space is the main occupation in this workshop conducted by Sally
Stone.
		 It was 1956 when Richard Hamilton made this assemblage named
Just What Is It that Makes Today”s Homes So Different, So Appealing? Exquisite
Corpse is a method by which a collection of words, images or objects is
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collectively assembled. “The exquisite corpse will drink the new wine” is the famous phrase that resulted when Surrealists played the game for the first time by
adding words to a composition in sequence. The Exquisite Corpse Design atelier
by Helena Casanova and Jesus Hernandez will experiment with the individual
interpretation of the Congruence principle to align apparently disparate things.
		 The Danish and Scandinavian Pavilion as a House for Sale at the 2009
Biennale in Venezia was an assemblage wherein the artists Michael Elmgreen
and Ingar Dragset installed a proposed Collector’s House with replica of
furniture and art, the writer”s table as a model of the pavilion itself while the
collector laid drawn in the swimming pool.
		 In the same sequence as a house becoming public we do see here
Julius Shulman photographing one of the Case Study Houses. It is an image we
hardly can imagine as we remember more the final photo. Daniel Cid Moragas
and Josep Bohigas propose to debate the (in)congruence of displaying, making
public, that which is private and which represents the domestic environment.
		 We know that this year’s Architecture Biennale in Venezia was one
of the most important ones ever organized. It was finally again handling about
items that are congruent with architecture. In the University of Ca’Foscari the
Portuguese create an installation called No Place Like.
		 Intriguing was the twelve minute movie by Joao Onofre about the 2
Houses in Santa Isabel in Lisbon by Ricardo Bak Gordon. The displacing of a
sailboat transported by a crane and finally placed in a swimming pool between
the houses, was most disturbing due to the fact that both pool and boat were
extracted from their meaning. Here anatopism in the sense of the French writer
Michel Tournier became appropriate.
		 More specifically, architectural examples of congruence can be
perceived within styles or typologies, as indeed cases of anatopism, as hues
of materiality, as concepts and narratives, or even as articulating techniques
during the various digital and analogue design processes. Spyridon Kaprinis,
one of my former students at the AA and also in that time working on the idea
of anatopism will work on a revisited scheme of this displacing, based also on a
scheme of 5 points of congruence.
		 Of course the 5 Points refer to Le Corbusier’s text and drawings of
1927 in which he argues that modern architecture is just the reverse of the
classical one.
		 The installation by Tom Sachs, called McBusier, part of the collection
of the Belgian Vanhaerents, is a study on all kinds of Le Corbusier’s objects
and subjects such as the Villa Savoye, here compared with a typical McDonalds
restaurant, including all camera”s as the world today is one big controlled
manifesto. Other marvelous references were shown such as the explanation of
the 9/11 disaster or even the Plan Voisin as a pedestal for an airplane, a wink to
well-known drawings.
		 We know the Modulor dimensions and proportions, here as integrated
in one of the Cités Radieuses. Strangely enough, what is an imprint in an
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architect”s head can also be traced in different ways as i.e. here in Anthony
Gormley’s studio where it achieves another content and meaning: a simple
cutting in a wooden panel for a proposed sculpture.
		 Kei Portilla Kawamura and his students prefer looking at the root of
the term Congruence and shifting their focus to the notion of Congregation.
They will be looking carefully at places where people gather in order to perform
certain rituals together and will be cataloguing these environments. They will
spend time observing, analyzing and experiencing places such as churches,
mosques, synagogues, but also stadiums, discotheques and theatres.
		 At the occasion of Skulptur Projekte in Münster in 2007, Elmgreen and
Dragset presented the theatre play Drama Queens in which some six electric
directed replica sculptures behave like actors on the stage, each with a proper
voice and tonality. The mutual dialogues showed as if the real artist was on
stage. We notice Barbara Hepworth, Sol LeWitt, Ulrich Rückriem, Alberto
Giacometti, Jeff Koons and Henry Moore in conversation on art selling, most
important sculptures, the fight on having the biggest name which all became at
a certain moment quite hilarious because of the inside notations and
denigration on artistic presences.
		 In 1974 Jan Hoet started as curator of the Museum of Contemporary
Art in Ghent. We all know the art pope Jan Hoet and we know he was never to
shy for posing his ideas on art. At the opening of his proper Marta Museum in
Herford, he even climbed upon a pedestal by James Lee Byars. Never a thing
was more scandalous because of the so-called iconoclastic and blasphemy act.
One could even remark if the pedestal was meant to place a sculpture on top or
not, if the pedestal was becoming a work of art itself and what the role of Jan
Hoet was …
		 In early 1974 a group of radical architectural students operating under
the guise of the Architects’ revolutionary Council (ArC) announced their presence to the world, staging a dramatic press conference and publishing an inflammatory manifesto. Calling for the destruction of the RIBA (Royal Institute of
British Architects) and the establishment of an international movement towards
community architecture, the ArC emerged from the AA’s Intermediate unit 1 –
we now would say a Bachelor studio-, tutored by Brian Anson.
		 Sometimes architects aren’t too shy for some acting: here we see
Richard Meier a bit annoyed sitting on a table at the presentation of his Phaidon
edition of the Houses book in the lobby of Art Basel. But amusingly enough,
regarding Meier and the word lobby above his head: this is really getting a
double coding …
		 We know about starchitects and some at a certain standard are so
vain for getting on the cover of reviews and magazines: MAN, Cosmopolitan or
Gentleman, Foster knows quite well at who he has to belong to in a happy way
…
		 Schinkel, Balthasar Neuman, Le Corbusier, Libeskind, Koolhaas,
Foster, Hadid, Sottsass, Gehry, Winy Maas … In what style should we build
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wrote Heinrich Hübsch in a book published under the same title in 1828. With
this workshop Mathieu Wellner and the students will take the opportunity to put
themselves into somebody else”s shoes and to simulate their way of thinking their style.
		 If some years ago a Henry Moore sculpture was dropped off in front
of many public buildings or corporate headquarters, today an Olafur Eliasson
installation is needed to perform the same task. Instead of inventing the next
Bilbao today we have to focus on ways to transform existing spaces into
significant environments. By using the model and the readymade as conceptual
tools Kuehn Malvezzi are using a strong visual method which is often
photographed by the artist Candida Höfer.
		 In their lecture of this evening Wilfried Kuehn and Simona Malvezzi
will explain their development of an architectural practice that focuses on new
readings of existing situations and especially addresses spaces of
contemporary art production and exhibitions. The Julia Stoschek building
conceived for one of the biggest art collections of this 35 year old woman in
Düsseldorf, a good friend of the German photographer Andreas Gursky, is one
of their main important recent projects.
		
Vers une architecture translated as Towards a new architecture is for
us architects one of the inescapable books on architecture. Venturi stated
the reverse one by saying Towards an old architecture as maybe in 1972 the
first glimpse of an upcoming post-modernism, not to be misinterpreted with
post-modern. It was the Flemish Mail-art architect Johan Van Geluwe who
argued that both old and new architectures are important and stating the
simultaneous being of art and architecture, a dichotomy we will never get out of .
		 The project as a negotiation of impossible dichotomies or as a place
capable of fusing contrasting approaches remains always as an element of
distinction and coherence throughout Lewerentz’ work, despite the adopted
style over time. This is the specific character of the Swedish Master’s work,
which arises clearly and unmistakably from two buildings, distant from each
other in time, but which become contemporary each other due to the issues they
deal with and the manner in which these are solved.
		 Gennaro Postiglione will present this theoretical discourse by the
hand of two main projects in a time span of about 50 years in Lewerentz’ work:
the Ressurection Chapel in Stockholm and the Flower Kiosk in Malmö.
		 It was thanks to Adinda van Geystelen as a former student of this
institute and in 1995 working in the Gigon Guyer studio in Zürich that I became
aware of the work of the Swiss engineer Jürg Conzett. Since then we know him
from the Viamala pedestrian bridge in Switzerland and the Coupure Bridge in
Bruges.
		 Hardly his structural engineering interventions on projects by Diener
& Diener, Gigon Guyer, MillerMaranta, Peter Zumthor, Meili Peter and others
are known. In his Wednesday lecture in deSingel he will talk about how local
materials and building traditions can influence contemporary engineering.
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Conzett will present some recent work dealing with these questions like the new
bridge in the village of Vals, the village also known for the Zumthor Therme.
		 One of the biggest nowadays challenges indeed is the redesign of the
heritage: what needs to be remade, what needs to be maintained, what needs to
be kept, what can be demolished.
		
Construction and Reconstruction, it remains one of the main
discussions in nowadays urban interventions. It is Winfried Nerdinger, head of
the Munich Architekturmuseum i.c.w. the Technical University who paid
attention to this subject through two books on the Geschichte (story) der
Rekonstruktion … This was in a specific way executed by Diener and Diener in
the Naturkundemuseum in Berlin. The missing parts of the façade were remade
in concrete, re-imagining the original but at the same time showing the clear
separation of method, intervention and being simultaneous.
		
Spolia is an archaic term rarely used outside of the study of Roman
and Medieval antiquities that describes the practice of recycling existing
architectural elements by incorporating them into new buildings. It is a practice
that relies on the materials that are to hand and the ease of their reuse. Graeme
Brooker will investigate this study through specific looks into city buildings.
		 In practice, concrete conservation depends strongly on materials and
approaches used for concrete repair. Such approaches endanger heritage
values and their compatibility is doubtful, as historic concrete differs from
modern concrete. In the Thursday afternoon lecture by Herdis Heinemann these
dilemmas will be illustrated by means of Dutch historic concrete buildings, and
solutions shown of how a transition towards conservation is possible.
On the other hand, the using the circle of confusion (CoC) to determine
the depth of field (DoF) by avoiding the congruence of parallel lines (T+S) is the
main theme in the workshop by Christian Fröhlich. He will take video footage as
a basis for his workshop to find a kind of (not complete) equivalence, a certain
similarity between the captured model and the real one: the city of Antwerp.
		 When the saxophone player Charlie Parker in Julio Cortazar’s short
story The Pursuer, suddendly stops in the middle of his solo and cries “I’ve
already played this tomorrow”, the logical limits of time and space proper of
human nature are brought into question. Lorenzo Bini will stipulate on the
architecture of Renaat Braem and the Middelheim context.
		 Alexander Bartscher and his students will be quiet literally working
with the term congruence in its geometrical sense. Working with the body of the
City of Antwerp as a starting point, they will develop a series of
transformations, interventions and redefinitions. Those will be generated by
geometrical operations that preserve congruence of form.
		 All beauty is exceptionally mundane.
			
(Patrick Vanhofwegen)
		 Beauty is an international ambition.
			
(Michiel Van Raemdonck)
		 The architect is no longer linked to a country; we can find him in the

161

2010 – 2011 Artesis Hogeschool, Antwerpen

			
supermarket of the world, everywhere in another package.
			
(Christophe Van Raemdonck)
Dear all, this year’s edition is once again a step further into the nowadays state
of conceiving and projecting ideas and concepts. More than ever it is about new
interpretations and a new generation. As a 22 year young guy, James Blake is
conquering the world. But on the other hand in his Limit to your love, apart of
John Cage, hardly in history sixteenseconds of silence became that much important on the radio. On the right you see the twenty years old Nicolas Jaar: his
occupation in music goes beyond just one singular sound: a fusion of Satie, hip
hop, John Cage, electronic remixes and others are all assembled in the album
Space is only noise. Your generation, 20 till 25 years old, has other ambitions and
congruencies then we had in our time.
		 It is not about being pretentious; it is about an aim, about a goal,
about achieving a horizon in the craft of architecture. Is less really more?
But again it is about the space between the concept and the realization, the
intermediary zone between discovering and creation, between theory and
practice.
		
Making is thinking is an important exhibition that now is running now
at this moment at the Witte de With exhibition spaces in Rotterdam. Is it a
coincidence? Is it the distant relative between art and architecture? Please
welcome Daniel Rosbottom of DRDH architects from London.
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2011 – 2013
ArtEZ
Arnhem

		
Mentor
			
Christian Kieckens

Thema
			

–

Studiereis
			

–

Begeleiders / externe juryleden
		
			
Jos Bosman, Ralf Brodrück, Annemariken Hilberink,
			
Wim Korvinus
Student afstudeertraject
			

– Gert Jan Samsom, Wereldhuis Amsterdam

Slotrede bij het afstuderen van Gert Jan Samsom
		
Laten we ons even inspireren door hetgeen we hiernet hebben
aanhoord en dit relateren aan het boek uit 1974 met als titel A Bridge too far
(Een brug te ver) van Cornelius Ryan, twee jaar later verfilmd door Richard
Attenborough die als hevige kritiek kreeg dat niet alles in zijn film als
waarheidsgetrouw was.
		 Een brug verbindt twee oevers, laten we ze nu even als BelgiëNederland aanduiden.
		 De eerste oever – België – wordt sinds een aantal jaren
architecturaal overdonderd door masterplannen, stadsontwerpen allerlei,
gemaakt door jonge architecten die als team geen naam meer hebben: we
kennen ze inmiddels ook hier: 51n4e, BLAF, SSA/XX, MikeViktorViktor, VAK,
BRUT, BULK, enzovoort. De naamloosheid van architecturale auteurs ...
Architectuur als project is nauwelijks nog aan de orde: dit slaat ook over naar
het onderwijs: ontwerpend onderzoek lijkt hét hoofdthema geworden waarbij
de intermediaire schaal nog de enige schaal van Vlaanderen lijkt te zijn. Laten
we dit gebeuren dan maar als abstract beschouwen: het verplaatsen van een
typisch gedachtegoed dat iets anders beoogt en nauwelijks nog iets met de
basis van architectuur te maken heeft.
Het architectonisch project resulteert naar verder dobberen: de inzendingen
voor het nieuwe Jaarboek Architectuur Vlaanderen tonen aan dat er geen pit
zit in enig opnieuw bedenken, herdenken of verder denken: enkel worden
ramen nu al groter dan de volumes, nieuwe aanbouwen groter dan de
bestaande gebouwen, en belangrijke gebouwen worden aangeboden aan
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buitenlandse architecten ... Een land in solden of uitverkoop ...
		 De tweede oever is Nederland, het land met een grote
architecturale kloof, namelijk de Moerdijk. Enkele weken geleden is er hier een
nieuwe Rijksbouwmeester aangesteld, een Amsterdammer naar ik verneem,
– jullie lijden wel aan hetzelfde syndroom als wij: geen twee achter elkaar uit
dezelfde hoek, bij jullie is dat boven en onder die dijk, bij ons is dat
hogeschool en universiteit ... Meer anekdotisch kan architectuur nauwelijks
nog worden, het lijkt wel de nieuwe analogie te zijn.
		 Laten we dus zeggen dat de A van architectuur een hoge graad van
A-notie heeft, in het geval van Gert Jan Samsom zelfs de A van Amsterdam.
		 Dames en heren, ik zou dit absurde verhaal niet doen indien ik niets
kwijt zou willen over Nederland en België, over Arnhem en Amsterdam. En ik
wil dit doen aan de hand van het project van Gert Jan.
		 Architectuur is serious fun – om het met een oxymoron te zeggen –
maar het is tezelfdertijd geen eenvoudig noch eenduidig vak.
		 Sinds de studie van Gert Jan lezen we architectuur met een verhaal
van gemeenschap, met de maatschappelijke genoegdoening in mentale en
fysieke plekken. Geen B-architectuur, maar een ontwerp met een A.
		 Hier gaat het over in dit werk: over een grondvorm, over erkenning en
herkenning, over directheid, over grijpen en be-grijpen. Gert Jan heeft een
moeilijke maar specifieke taak genomen en ze begrepen. Dat maakt
architectuur juist mooi: architecten die met een juiste insteek hun taak
definiëren en zo voorbij gaan aan elke oppervlakkigheid van magazinearchitectuur, afgesneden aan de randen, flashy en contextloos.
Het gebouwencomplex van Gert Jan verweeft zich in de stad, vormelijk
verbonden als beeld, in hun plek en context verbonden met de stad. Het is
tezelfdertijd typisch en atypisch, en daarenboven anatypisch weerbarstig
geworden. Verplaatst vanuit een denken in Arnhem om zo in Amsterdam via
een inkerving nieuwe input te geven.
		 Gaat het werk van Gert Jan nu een brug te ver? Lange tijd dacht
iedereen over die moeilijkheid aangaande het thema van het asiel (nog een
woord met een A) dat een brug te ver zou zijn, of niet waarheidsgetrouw zou
kunnen zijn. Maar het resultaat is dit mijn inziens niet: het is to the point zoals
ze in Nederland zouden zeggen, of du jamais vu zoals ze dat in België zeggen.
		 Een goede architect is genereus in zijn denken. Gert Jan, jouw
modellen en gedachten zijn als een genereus gebaar naar ieder van ons.
En goede architectuur is dienstbaar via haar ruimte. Jouw project staat als
een infuus van mogelijkheden, verder dan de architectuur zelf en hiervoor
danken wij u.
		 Vanaf nu gaat u verder, wij willen dan graag zeggen: “we horen nog
over u”.
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Gert Jan Samsom, Een Asielcentrum in Amsterdam-Zuid, 2013.
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2011 – 2012
Artesis Hogeschool
Antwerpen

		
Begeleiders
			
Christian Kieckens, Jan Thomaes, Pieter D’haeseleer,
			
Rob Willemse
				
(1 MA)
			
Christian Kieckens
				
(2 MA)

Thema’s
		
			
– 1 MA – International Studio Geïntegreerd Ontwerpen 2
				
The metropolitan House
				
– Beeld en Betekenis: Woord(en) en Verhouding(en),
					 Een kolom
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 The Metropolitan House (Laboratorium), Brussel
				
– Taal en Verbeelding: (publicatie en kritiek)
					 Words & Things 		
			
– 1 MA – VoorOnderzoek MasterProef (VOMP)
			
– 2 MA – Masterproef:
				
Open Studio Subject / Object / Project (Personal Roots)
			
– Lezingenreeks
				
Current Affairs in Architecture
			
– ADSL 2012:
				
Transformer
		
Studiereis 1 MA
			

– Milano / Torino, 24-30 maart 2012

		
Uitgenodigde gastprofessoren ADSL 2012
		
		
		
		
		
		

Alexander Bartscher, Cyrille Berger / Laurent Berger,
Lorenzo Bini, Josep Bohigas / Daniel Cid, Graeme Brooker,
Helena Casanova / Jesus Hernandez, Christian Fröhlich,
Filip Geerts / Wannes Peeters, Spyridon Kaprinis, John Lonsdale,
Ramiro Losada, Sally Stone, Mathieu Wellner
Mark Pimlott, Anne Holtrop, Cino Zucchi, Andrea Branzi

		
Uitgenodigde sprekers Current Affairs
			
			
			

Marc Dubois, Dirk De Meyer, Lara Schrijver, Wim Cuyvers,
Caroline Voet, Wessel de Jonge / Richard Klein / Jo Braeken,
Owen Hartley

		
Externe juryleden masterproef
			

Dirk De Meyer, Caroline Voet
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Studenten 1 MA – Semester 2
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		

Kathy Baeyens, Fien Batens, Sophie Beenens,
Matthijs Bemelmans, Julie Boilau, Wim Boons, Evy Bouwen,
Michaël Bracke, Vincent Caluwé, Eline Debruyne, Elene de Kort,
TomDe Putter, Laura Derboven, Thomas Dewaele, Chloé Dillen,
Yari Dockx, Michiel Duré, Dieter Eysermans, Sofie Geens,
Jeroen Geys, Jenne Gits, Fabio Itturuspe, Thomas Joos, 		
Stéphane Kaczmarek, Klaartje Kemepnaers, Sybil Kennes,
Michelle Kox, Barrington Lambert, Sophie Lavrijs, Nick Mols,
Justine Piedfort, Hendrik-Jan Roest, Laura Sainderichin,
Thibault Trouvé, Joris Van aken, Wim Van de Meirssche,
Ben Van Dessel, Yves Van Dessel, Eef Van Meer, Kim Van Pelt,
Tom Van Reybroeck, Steven Van Soom, Yasmin Verbist,
Koen Willemsens, Matthias Zaman
Alexandra Gruber, Franziska Käuferle, Milan Mahaux,
Sophie Perronet, Aenne Seib, Noelia Vilches

		
Studenten 1 MA – VOMP
			
– Jef Driesen, Kaalheid
			
– Raf Geysen, Atmospheres
			
– Barrington Lambert, Reflecties rond de suprematie van het zicht
			
– Nick Mols, De mythopoëtische kRacht van de tempel en de schuur
			
– Frank Stabel, Omtrent plaats / context
			
– Thibault Trouvé – Aline Veelaert, Metamorfose – Maatschappij en
				
Typologie

		
Studenten 2 MA – Masterproef
			
– Nicolas Debuyst, Architectuur in post-conflict gebieden –
				
Conflict van de verdeelde ruimte
			
– Joris Bootsma, De architectuur van de stad en haar collage van
				
geschiedenis
			
– Jef Driesen, 1:500 / 1:100 / 1:25 / 1:5 / 1:1
			
– Maarten Lambrechts, Subject – Object – Effect
			
– Gilles Vanneste, The Generic City - Bern
			
– Marijn Vreys, Koolmijnsite Genk

		
Programma 1 MA – GO2
			
The Metropolitan House
			
(Laboratorium)
As the modern city continues to be characterized as a site of expansions,
tactical and strategic interventions, confrontations between constructed space
(architectonic and urban) and special effects, flows, networks, transfers,
transits (the immaterial images, messages, and vectors of communications and
transportations), it is increasingly difficult to imagine how we still manage to
carve out a space of habitation within this. As we are theorizing our cities as
spaces of atomization or estrangement, it is increasingly difficult to imagine
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how we are to dwell in them. Our studio addresses the question of how we are
to bring the concept of an Metropolitan House into confrontation with the city
(and not just as a refuge outside of it), and how to bring a practice and a history
of architectonic urbanism into confrontation with the flows and networks of the
modern city.

			

Aldo Rossi, La finestra del poeta a N.Y. con la mano del santo, 1978

The studio intends to generate an architectonic/urban concept for housing
public needs in urban regeneration zones, that has been established
specifically by the city as a node in the local, national, and international
transportation networks. Each project aims to develop research and design
methods that will allow to generate a proposal through examination of the
existing conditions (site conditions; local economic, political, and social
conditions; cultural or ideological issues; a history or tradition of building,
construction methods, techniques, etc.), and the contemporary context
(development of new materials, techniques, or program typologies, theoretical
or conceptual interventions, evolution of alternative urban fabrics). The aim is
to generate a process of architectural thought that examines, and forms a
proposal for housing and the urban. The individual architectural strategy is to
be stimulated through analytical and critical reflection.
		 House uses the German Haus as a means to formally, theoretically, and
culturally explore a wide range of (urban) building types encompassed under the
term (warehouse, art house, schoolhouse, house, housing, production house,
etc.) so that the idea of house can be questioned beyond the notion of home
challenging preconceptions. Housing involves the densification of an urban
Haus that forms an interconnection between the different flows and speeds of
transportation networks and hubs and the deceleration/stasis of house and
negotiates confrontations between residential, commercial, industrial fabrics.
Each project questions what it is to dwell in an urban context (housing as city,
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rather than in the city) and critically interrogates how one is to build in an
existing urban fabric dense with history, culture, representation, and politics.
Studies will require analysis and strategic theses for contextualization, the
question of urban dwelling, the confrontation between localization and
globalization (including shifting cultural identities based on migration patterns),
tectonic and structural potentials, models of urban fabrics and dynamic urban
strategies, and the question of political / cultural space.
		 Urban Dwelling
Theoretical analysis of city, fabric, and dwelling around the following questions:
		 Is it possible to dwell in the city?
		 What is home or house in this context?
		Does dwelling in the city require, or confine it to, home (the house/
apartment)?
		 What forms do urban housing historically take, and what forms are
possible? What does public, community, neighbourhood mean today; and what
do they mean in an urban context? What are the implications or possibilities
of the confrontation between house and city? Where are the points of tension?
How can house open onto city? How does an urban house interconnect with
transport/communications networks - is it one in a linkage of stations? How
does the deceleration / stasis of the private connect to/ interact with the
acceleration/flows of the public? How are house, the private, the common, the
public bound up with the ideologies and cultures of society?
		House
Theoretical analysis around the following questions:
		 How does the use of house define a wide typology of buildings and/or
needs and uses (school, warehouse, house, apartment building, office building,
temporary stay etc.) affect the idea of house as home or as private space?
		 In what ways does the existence of such a typology, by implying that
house is not just about living or containing, but about working (and no longer a
simple separation of leisure and work), affect the definition of house in the
domestic context?
		 What can each of these uses (as other types of house) offer to the
traditional house? How is housing as container and as casing (in the
engineering usage) figured in each? How does the skin (the casing/housing)
become the mediation between an interior realm removed from the city (is it?),
and the exterior realm of the city? Is it the site of the tension between them? Is
it the site of a marking or representation (a statement about) the nature of what
is housed within? Is it the site of a connection between interior/exterior, private/
public, house/city? Is it the site where the city becomes dwelling, home, private
space? Are there degrees of privacy/publicity that are worked through here that
might inflect on the construction of the idea of house?
		 Questions to consider
		 In what ways can a building survive and maybe take into account more
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than just the current uses? The building is at the same time a key turning point
in the field of urbanism: urban block vs. modern solitary building? How can new
thoughts be integrated into the persistence of knowledge of good, acceptable
and understandable?
		 What is the main group we are building for? What does the 2% rule of
including contemporary art in building mean? What means art in the urban
context? What does dwelling in-between speed-levels means? What does it
mean that Brussels was/is a city in which all kind of cultural, economical and
thus mercantile events are taken place?
		 What does sustainability means? Why can we still live in buildings
that are 500 years old, although we are living more nomadically? What does
interior mean in urban context today? What does context mean now? Are there
some inventions possible in construction? Why can”t we escape the idea of the
column and beam, the wall and the ceiling? Are there any other possible urban
types than the urban block with an inner courtyard, the block as an urban house,
or the modernistic solitary house?
		 Should we invent rather than re-discover? Is there something still to
invent or is everything already invented?
		 To what typology is our architectural knowledge linked: to the
mid-European (as our language) or more to the Anglo-Saxon (as this is more
our second language and the language of economics)? Is there an ideology
connected to Central-European? Are we developing the (idea of the) city? What
can we take from the case study houses (see list) and/or Brussels to rethink and
rediscover? Is what we know about contemporary buildings useful to giving us
our own images?
		 How should we being present (or absent) on this site? What are
archaeology and morphology telling us? What does history? What does
geography? What does economics?
		 What is an architectural idea? What is a concept? Is it more than just
a rough thought idea? Upon what criteria is a concept built? How do we
describe a concept? Does concept deal with building? What does persists
longer: surface or substance: when, where, why? Which has meaning?
		 What is necessity? Is architecture art? Is there art in building? When
does building become architecture? When is architecture fun (for ourselves and
for the others)?
		 Have architects done other things than housing (BeHausen)? Should
we first attempt to re-find things? How can we say things? How do we give more
back than requested? What is our statement in the world of building? What do
we want to say? What has character? What does identity mean?
		 Substance / Surface
The first refers to buildings where the structure or section is the primary design
element (Vitruvius’ idea of substance). The second refers to buildings where
a surface treatment, often representational, dominates the design (Vitruvius’
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shadow). These buildings are dressed or wrapped by a material that becomes a
separate skin to the structure, or that dominates over the concept of structure in
the design. Some of these examples are direct applications of Semper”s textile
masking of the wall. The third category lies between the other two and involves
buildings where the façade has a substantial surface. Here, the structure and the
surface are equally integral to the building concept.
		 Place / Non-Place
The place can be seen as the moment of statics in which significances and
meanings of time, inertia and of reflections are integrated. The non-place is
occupied by speed, by short moments of presence and ever changing images.
The first one is clearly framed, precise and needs some protection; the second
one is the world of the public, of total mix, of dynamics, consists in nonsharpness and delivers itself to global attacks. The place has character and
identity. Can we say the same on the non-place? What kind of place has the site?
		– Criteria
The main theme in the whole master program GO2 is about the discussion on
the as found, the analogue, the abstract, the technological, the autonomous
and/or the radical.
This debate wants to be a start for finding a context, besides the place. Place is
thus replaced by situation: the input of the designer/writer as a form of
importance for the thematic of the enclosed spaces.
From the start everyone should define the proper language in which he/she
wants to explicit the project. This language is linked to specific criteria that are
set, used and requested for the process debate and final critic.
As mentioned, the criteria are as following:
		 – the anonymous presence, the as found, an absent being
		 – the analogue, the reference to existing images
		 – the abstract, the pure geometrical volumes
		 – the technological structure, the (ecological) machine, the solar 		
			
energetic building
		 – the autonomous project, with no reference, conceptual, enigmatic
This way five groups of intentions are to be set up or seen as schools of
architecture. Each group will write down a method linked to the architectural
intention and image and express a debate by which the proper projects are the
examples in explaining language, intention and theoretical discourse. Every
group will collect a library of thoughts and meaning by interesting books that
served to find the method(ology) and theory for the execution of the projects.
Every student will make an individual project, with the presentation of three
related books that were important for the theoretical definition and execution.
		– GO 2 – 1:
			 Sentence and Meaning
On two horizontal sheets of A3- paper and in a proper specific lay out two
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one-liners are written by every student. Each one liner is about a (architectonic)
reflection on each of the following items that form some of the bases of the GO2
program: Metropolitan _ House
		– GO 2 – 2:
			 Words and Things
Realization of a publication, on texts and images, that is a response on the
important back information and useful for the building-up of a proper grammar,
encyclopaedia, study, research, field of interests, etc. Individual layout needs to
be in relation with the content of the work. For this architectural works later than
1990 are excluded.
		– GO 2 – 3:
			 Milano – Torino
In perspective of the related study trip, also fitting into the half-yearly program,
a trip to Turin and Milan will be organized. A specific program will be presented
on time. Every team of 2 GO2 and/or Erasmus students is requested to deliver a
discursive note on a specific theme that will be a part of the reader for the trip.
These themes, also to be reflected on for the project are:
		 1 – Centrality versus the grid
			
– Milan as a concentric city
			
– Turin City Grid
		 2 – Alfa Romeo versus Fiat
			
– Portocello Milano: The renewal of the industrial plant
			
– Lingotto Torino: Le Corbusier avant et après la lettre
		 3 – Design as a architectural laboratory
			
– Alessandro Mendini /Alchymia – Memphis / Ettore Sottsass
			
– Andrea Branzi and the domestic architecture
		 4 – Radical Architecture
			
– The futurism of Felippo Marinetti and Piero Portaluppi
			
– Superstudio / Archizoom
		 5 – The continuous laboratory
			
– Milano Dopoguerra by Asnago Vender
			
– Urban Houses by BBPR
		 6 – The ideal and the Renaissance
			
– Filarete and the planning of the ideal city
			
– Ospedale Maggiore Building as a city concept
		 7 – Fantastic architectura
			
– The peculiar and the specifi: the work of Carlo Mollino
			
– Angelo Mangiarotti and the research towards new industrial
				
forms
		 8 – Machineries and Techniques
			
– The objects by Leonardo da Vinci
			
– Engineering in the work of Pier Luigi Nervi
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		 9 – A vision for the third millenium
			
– Cino Zucchi, new Milanese public squares
			
– Stefano Boeri, Milano 2015 and the ecological challenge
		 10 – Architectural Publications
			
– The role of specific magazines – Casabella / Domus / Lotus
			
– Zeitgeist by the editors thoughts: Ponti / Rossi / Mendini /
				
Lampugnani
		 11 – The analogue City
			
– The Milanese work of Aldo Rossi
			
– Milan as a reference in the reflections by Aldo Rossi
		 12 – The urban/private in-between space
			
– The Typology of the Turin galleries
			
– The continuous urban Milanses system
		 13 – The Piedmont Baroque Systematic
			
– The spatial geometry in the work of Guarino Guarini
			
– The late Baroque by Bernardo Vittone / Filippo Juvarra
		 14 – Enclosed Open Spaces
			
– Galleria Vittorio Emmanuele II as a reversed urban interior
			
– The Turin glass gallereis and passages
		 15 – Architecture is a crystal
			
– Gio Ponti and the idea of a night/light architecture
			
– Massimiliano Fuksas and the new Fiera Milano
		 16 – The construction of Modernity
			
– Casa Rustici as a dense urban conglomerate
			
– The houses by Giuseppe Terragni + Lingeri: the belief in a new
				
world
		 17 – Interior / Exterior
			
– Antonio Citterio and teh reduction of form
			
– Shop design:fashion as object and subject
		 18 – City and regime
			
– The appearences of the Fascist regime in the urban context
			
– Il Palazzo dell”Arte / Il Museo del Novecento
		 19 – More than this: Not only architecture
			
– Gio Ponti and the Compasso d”oro
			
– Alberto Alessi and the industrial/domestic image
		 20 – Italia Structuralism and post Team X
			
– BBPR and the Torre Velasca
			
– Vittoiano Vigano: Istituto Marchiondi / Polimi Entrance
		 21 – Politics and megastructures
			
– Vittorio Gregotti at the Bicocca site
			
– Gino Valle / Guido Canella
		 22 – New solitary urban objects
			
– Politecnico by Grafton Architects
			
– Feltrinelli House by Herzog & de Meuron
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		 23 – Old/New
			
– BBPR and the Castello Sforzesco museum
			
– Andrea Bruno and the restoration of the Castello di Rivoli
		 24 – Losing its religion
			
– Deconstruction formalism: Hadid – Libeskind – Isozaki
			
– Megalo architecture: the new administratyion districts

than it will be about fulfilling the programmatic needs. For this reason a specific
list of requested spaces isn’t given. On the other hand, a basic setting of the
vertical circulation, as being one of the practically singular solutions will be
given. This way the project won’t be about the plans as such but about the
space connected to the ground floor, the thickened façade, the presence, the
theoretical discursive meaning, the mental context.

		– GO 2 – 4:
		
The metropolitan House
The site of the metropolitan house project is situated in 1210 Brussels, at the
corner of the Place Rogier and Avenue du Boulevard along the Inner City Ring
of Brussels. Formerly build as a hardly visible house, it was demolished at the
time of the big infrastructural works in the years 1960’s due to modern needs
such as the metro. The empty corner plot is about 65 meters long and appr.
nine meters deep and connected to two blind walls. It has a slope of about 3,5
meter. It is the site of one of the most metropolitan places of the city: the Dexia
tower, the hotel houses next door and the upcoming big canopy on the Square
Rogier by Xaveer De Geyter Architects are all ingredients that mark the place.
The corner house is the last volume to be built for finalizing the urban space.
The geometry of the site and the possibilities on site are remarkable: in fact the
metropolitan house will be a thick south façade, while the west site evokes an
enormous perspective towards the Koekelberg Basilica, as a result of the main
19th century urban layouts as requested by Leopold II.

		
Global Evaluation Criteria
Assessment criteria - Acquired understanding/ knowledge and abilities:
			 – Logic and coherence of the structure of the building/project;
		 – Spatial and structural qualities of the design (/project);
		 – Control over the inter-relation construction-design-space;
		 – Structure, completeness and clarity of the presentation;
		 – Knowledge on tectonics;
		 – Introducing a meaning in the project, i.e. seeing the project as
			
theoretical model as well as fitting in on the site;
		 – Reflection on the proper work.
Process description
A process is a permanent examination by means of processes showing the
student’s capability on the necessary knowledge, skills and attitude.
The examination takes place through a permanent observation by the involved
tutor.
		 – Presence in the studio;
		 – Active participation and interaction during moments of education
			
and tasks;
		 – Research:
			
– The collection of relevant documents and information
			
– Correctness of the interpretation of the assembled documents
			
– Logic and coherence of the structure of the study
			
– Reproducing perceptions by sketches and photographs
			
– Editing digital images
			
– Layout of the documents
			
– The making of maquettes
			
– Architectonic drawings
		 – Logic and coherence in the structure of the project;
		 – Spatial and structural qualities of the project;
		 – Control on the inter-relation construction-design-space;
		 – Reflection and vision;
		 – Individual maturity and attitude (self-discipline, independence,
			
eagerness to learn, dedication, motivation, flexibility, dealing with
			
critique) and the integration of all these mentioned aspects.

Specific questions to consider:
		 – the space of the existing inner courtyard of the Crowne Plaza hotel
			
and/or possible views;
		 – the impact of shadow towards the neighbourhood;
		 – the height of the building regarding views all over the city;
		 – the dialogue with the other buildings on the Square;
		 – the connection with the metro entrance;
The project will be more about the attitude of being present (or absent) on site

		
Programma 2 MA
			

Open Studio (Personal Roots)
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Niets anders in architectuur is zoveel besproken of becommentarieerd dan de
Vitruviaanse trilogie firmitas – utilitas – venustas. Gedurende twee millenia houdt
deze trilogie stand doorheen allerlei wijzigende tijdsbeelden. In 1969 stelde
Amos Rapoport drie andere begrippen , zijnde house – form – culture, misschien
ook mentaal om te zetten in verlangen – instandhouding – genoegdoening. In
1989 formuleerde Mark Wigley in een Princeton manifest het vanuit form – being
– absence waarbij zowel het Heideggeriaanse zijn als afwezigheid aan de orde
waren.
		 Nog nooit heeft architectuur een dermate snelle evolutie ondergaan
dan sinds de tweede helft van de 20ste eeuw. We zien dat de Vitruviaanse
begrippen in hedendaagse gebouwen met moeite tezelfdertijd aanwezig zijn:
gebouwen die ofwel vanuit een programma, vanuit een beeld of vanuit het
bouwen worden gedacht, soms nauwelijks vanuit architectuur als subject, soms
louter als subject. Aldus: but what about space?
		 In het derde millenium waarbij o.a. subculturen en het metropolitaans
bewustzijn aan de orde komen, stellen we ons de vraag wat the next big thing
zou kunnen zijn, wat die ruimte is, wat de stedelijke conditie is gezien meer dan
de helft van de wereldbevolking in de stad woont. Wat kunnen we leren vanuit
Vitruvius en de geschiedenis om een nieuwe (autobiografische) essentie neer
te schrijven om te participeren aan het architecturaal gedachtegoed.
		 Dit vooronderzoek heeft als thema om op basis van teksten of
belangrijke 20ste eeuwse architectuurideologie en gebouwen te onderzoeken
welke trilogie van woorden kunnen worden vastgelegd om een eigen parcours
en taal te ontwikkelen als aanzet.
		 Het MP-project is een persoonlijk werkstuk – theoretische projectnota
of discursieve nota geschakeld aan een ontwerp-, vertrekkend van een soort
uitwerking van grammar of vocabularium als gebruikstool voor een eigen
architectonisch ontwerp als afstudeerproef.
		 De masterproef (MP) zal bijgevolg ook een eigen te poneren
architecturaal voorstel zijn, gerelateerd aan de thematiek van ruimte en
herinnering, gesitueerd in een metropolitaans landschap, gebaseerd op utopie,
verbeelding en ideologie. Projectdefinitie (wat), site/city (waar), context (hoe)
en raison d”être (waarom) zijn de sleutelbegrippen.

		
Introductietekst ADSL 2012
In his book Aesthetics and Architecture Edward Winters points on Morphology
of the Folktale (1928) by Vladimir Propp, a Russian formalist scholar, in which
the notion of transformation is introduced. Winters notices certain constants
in the folktales under review: that there is a landscape, that there is a setting,
that there are characters and so forth. However, in the individual folktale these
constants undergo a transformation so that in this tale the character wears
this form of dress, the setting is in this house within a particular landscape
and so on. In short, Winters notices a unifying structure in the tales and see
that this structure is transformed in each particular tale by its local character.
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(Edward Winters, Aesthetics and Architecture, Continuum, 2007, page 66)

As a word transformer is widely known, but as an object it is always
understood in a different way regarding the proper entourage. For some
people it is the title of the Lou Reed album from 1972 while for the youngest
it is the mechanical plastic toy by which strange person can be transformed
into mechanic object. In the architectural world it is related to the project Rem
Koolhaas developed for Prada; for the technical persons it stands for the box
that transforms high voltage electric energy out of the plant into domestic
power supplies, still visually present in the American and Japanese urban
context.
		 As there is a so-called unifying meaning in the idea of transformer,
we can argue that even by relating it into the world of architecture, a physical
as well a mental or psychological concept can be given.
		 While today debate and critics are becoming very important in
design processes, from the regional and the generic to the original versus the
reference, it becomes interesting to fill in the contemporary needs for new
concepts creating other subject-object relations in each project.

		
Introductielezing ADSL 2012
After a series of very specific titles, which at the first glance didn’t have
anything to do with the real formal expression of architecture and interior
architecture, such as Serendipity or Happiness, this year”s theme on
Transformer looks more appropriate. It may be short noticed but when
Le Corbusier traced his Five points of Architecture, just by reversing the
classical themes in a 180° turn like i.e. turning walls into columns or vertical
windows into a fenêtre en longueur, one can reflect that some transformation
occurred in the architecture of that time.
		 For us here, transformer means more an attitude, an act or a thought,
but can result in formal witnesses. As a concept it is widely known, but as a
subject or object it is always understood in a different way regarding the proper
entourage.
		 While for the youngest generation it is the mechanical plastic toy by
which a strange person can be transformed into mechanic object, for some of
us it is the title of the Lou Reed album from 1972. Everybody knows the famous
songs like Walk on the wild side or Vicious by head .
		 In the architectural world it is related to the project Rem Koolhaas
developed for Prada – the Prada Transformer – a form with three ground floors
but becoming formal facades by turning the volume, thus creating a changed
interior space by every move.
		 For the technical persons it stands for the box or poletransformers that
transforms high voltage electric energy out of the plant into domestic power
supplies, still visually present in the American and Japanese urban context.
One beautiful example is the photographic views by Andreas Gefeller showing a
series of these kind of knotted structures in his Japan Series.
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		 As there is a so-called unifying meaning in the idea of transformer,
we can argue that even by relating it into the world of architecture, a physical as
well a mental or psychological concept can be given.
		 The work of Jan De Cock for instance is an interpretation of that kind
where he is playing with well-known structures giving them other meanings,
resulting in his Denkmal art works or recently in his Jacqueline Kennedy Onassis
installation in which every week a transformation of images is showing a
process installation.
		 While today debate and critics are becoming very important in design
processes, from the regional and the generic to the original versus the
reference, it becomes interesting to fill in the contemporary needs for new
concepts creating other subject-object relations in each project.
		 The workshop by Alexander Bartscher wants to reflect upon the many
situations in the urban fabric that for unknown reasons appear derelict, worn
down, neglected or destroyed. Observing these sites very carefully we will
perhaps be able to find hints and signs which relate to the structure´s past and
which allow us to dare a process of an imaginary reconstruction.
The workshop that Cyrille Berger and Laurent Berger implement
re-examines the status of the object through the shift of context. When
transferring the context, will the object be transformed? It is a workshop located in
the friction between various artistic fields: while operating from the territory of
the arts or architecture, this project aims to examine the status of the
designer, the architect, sculptor and graphic designer, sowing disorder between
the concepts of object and art work while disturbing the contemporary practice
of the exhibition.
Does the word Transformer suggest a possible strategy for architects
and designers to survive and proliferate in the near (troubled) future?
Having in mind some important but related questions, students would explore
the potentials of architectural skills applied on tailoring craftmanship.
During the workshop by Lorenzo Bini, each participant will design and
build a wearable dress, suit, uniform or costume (this will depend on individual
desires and attitudes...) that will be eventually worn to enanche a professional
transformation.
		 The starting point of this exercise is a space that already exists in the
School, the courtyard container. A box, which is also a house. They invite their
students to become the inhabitants of this place, to transform it into a home so
that later they can turn the experience into a project. Following the order that
goes from bed to street (intimacy, privacy, collective, public) we want you to
sleep there in the privacy of a bed (intimacy).
		 The workshop by Daniel Cid and Josep Bohigas has to be a super success. Josep is leading a research group, called Urban ephemeral, which is taking
action in various parts of the world. The ADSL workshop will be included as another action. It is becoming a well-known project, for instance Berlage
Institute has invited to present the Urban ephemeral project results. Also it is
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important to know that Marta and Anne-Sophie are a very well known
architecture bloggers. In the Ebuzzing ranking about the most influential blogs
they are placed in the second position of influence worldwide on Spanish
language! This week the ADSL results (as an Urban ephemeral project) will be
recorded on their blog!
		 In the 25th year since Matta-Clark made Office Baroque in Antwerp
this workshop will explore the transformative dimensions of the nonument, a
democratic non-monument that embodies and communicates the ideas and
concerns of the students participating in this workshop. Nonuments is a workshop by Grame Brooker that will democratize and communicate an (in)appropriate homage to the ideas and issues of the students and the city.
		 Following the opinion of many sociologists and urban theorists the
public space of many cities is loosing its public role and the urban habitat is
experimenting an unstoppable decline of its public life. The workshop by
Helena Casanova and Jesus Hernandez proposes a reflection on the role of
public space in our contemporary society and experiments with the term Public
Space Acupuncture as a public domain transformer. Workshop participants will
analyse the public space of the city of Antwerp under a new perspective and will
conceptualize and design coordinated small-scale interventions to promote the
citizens’ interaction.
		 In a script by Peter Greenaway, some notions on the alphabet and
meaning of letters is given, such as:
			
H is for house.
			
A is for apple.
			
B is for butterflies.
			
H is for (hats?), my (hat?)
			
H is for hocus-pocus, helter-skelter, harum-scarum, hoity-toity,
				
hokey-cokey, hotchpotch, hubble-bubble, (?-?),
				
(hurdy-gurdy?), (?-?).
			
H is for house.
			
D is for (it’s very dark outside. Go to bed!)
Brian Eno once stated that for him “Video is a way of configuring light, just as
painting is a way of configuring paint. What you see is simply light patterned
in various ways. For an artist, video is the best light organ that anyone has ever
invented.”
		 Two islands, Hauptinsel and Düne (the first rocky, the latter sandy),
were connected until the 1720 storm surge, rise from the shallow seabed of the
German Bight, reaching 61m above MSL. Now the island seams a perfect
laboratory to reconsider landscape, architecture and island utopia. Although
hopes for reuniting the two islands by land-reclamation were recently thwarted
by the outcome of a 2011 referendum, the project will be to design a new
landscape between Hauptinsel and Düne and propose a settlement principle
based on the utopian alphabet, while learning from Thomas More, ClaudeNicolas Ledoux, Gillez Deleuze, Alison and Peter Smithson and John Hejduk.
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		 The notion of the sketch appears to be extremely congruent with the
idea of the transformer. The painstaking process of analogue and digital
sketching produces a variety of intuitive and transformable lines and images,
which form and demarcate a wealth of architectural thinking typologies.
		 The objective of this workshop by Spridon Kaprinis is the following:
through a process of notation, motion, participation and scale shifting the
students will engage in an exercise of visual memory, tracing and palimpsest
layering, which will eventually result in an artefact, space or atmosphere that
will evoke the transformational process which has generated it.
		 Early registrations of movement captured on photographic plates by
Marey and Muybridge will be drawn upon for inspiration. As well as hand-drawn
tracings, more contemporary techniques for registering movement will include
iPhone app’s such as Ik Val Op.
		 The registrations will be brought together to make new knotted lines.
These will then form the basis for an architectural design that explores
movement as potential woven structure. The environment, and architecture too,
becomes less occupied place and more knotted moments and weavings of lines
of movement and pathways along which life is lived.
		 Several times, film transforms architecture, or at least the way the
audience views it. Le Corbusier through the promenade architecturale started in
the image sequence, which derived in the film concept with contemporary
projects. But the architecture also transforms the cinema. Dogville (2003,
Lars von Trier) shows through the abstract representation of space, as the film
approaches, invisible boundaries in architectural applications. The cinema has
become a transformer of the vision of the immediate areas, architecture or city.
This workshop by Ramiro Losada will transform the invisible elements in our
surroundings into visible devices through cinema.
		 “One could look from the campiello through openings, balustrades,
screens, and discern the garden at the other side … and behold something at
once a mystery and reality.” Architecture is the mediator between the City and
the Room. An act of translation occurs at the point where the outside meets
the inside. The window, door or threshold transforms the nature of the exterior
and moderates it to accommodate the interior. When viewed from the hostile
environment of the outside, the interior can possess qualities that are perhaps
ethereal, enchanting or reassuring. Envisage what would be happening in spaces
behind facades, picture the character of the rooms, create this interior.
		 More than 150 years ago Henry David Thoreau, the author of the
famous essay, On the Duty of Civil Disobedience, claimed that individuals should
protest against government that overrules their conscience. The conscience, the
intelligence, and the heart should be the main reason for decision making for
matters of both the public and private realms.Today, one would think that this is
the rule rather than the exception. In fact, it’s not. There hasn’t been a major
protest movement since May 1968, but instead a long period of wealth and
pragmatism that formed an almost apolitical society of uncritical hedonists.
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Today, even architecture has to reality. Architects are asked to be liable and
responsible for everything. The terrible truth nowadays is: Form follows the law.
It’s time to say: Stop - enough is enough! In this workshop by Mathieu Wellner
the whole group will put up resistance and overcome opposition.
		 Andrea Branzi is a designer, architect, theorist, lecturer, publisher
and creator of exhibitions who is based in Milan. In his early years he played
a leading part in the development of the radical Italian architecture scene that
thoroughly reshaped design and architectural history as from the sixties. He was
one of the founding members of the Archizoom group, which between 1964 and
1974 organised numerous experimental activities in the form of manifestoes,
installations and happenings. From the seventies onwards he concentrated on
the more theoretical issues of the new Italian design. Objects and Territories is
not a retrospective. It focuses on the necessity of authenticity in design and
looks at the changing position of architecture and architects in the social order.
Branzi’s theoretical thinking and his creations are still based on the
demystification of modernist ideology. He considers that design and
architecture always embrace material and immaterial aspects. This lecture will
show the new relationship between design and what Branzi calls the
anthropological themes, such as history, nature, life, love, the sacred, death, etc.
		 The past, by definition, is gone: it is not here to be re-lived or
experienced and it cannot be inherited, preserved or bequeathed. It can however
be imagined by the present.This presentation, focusing upon the built
environment, will examine how and why the present transforms the past into
heritages and ascribes contemporary value to structures and sites. As heritage
is necessarily selective, and choice implies non-choice, then the creation of collective heritage becomes a political decision but as heritage is also inevitably
plural and contested then management becomes essential.
		 Craftsmanship is the skill aiming at the design and creation of
artefacts requiring a high degree of tacit knowledge as well as a highly technical
and specialized equipment for their production. Craftsmanship is based on
manual work, and therefore the results cannot be other than unique products.
As a matter of fact, there exists a synergy between old crafting of factories and
new trends in crafting contemporary exteriors of buildings. Craftsmanship acts
as bridge between design principles and construction techniques of such an
apparent contradiction. Craftsmanship transforms and shows continuity in the
technological process. Through different techniques and the use of the
knowledge of architectural tradition, it experiments with the possibilities of
architecture to evoke and narrate.
		 The geological and biological metaphors recurring in contemporary
urban theory seem to hide the fear we are not able to produce environments with
the second nature feeling of traditional cities, which today we can only
reproduce as commercial caricatures. The landscape of the new world cannot be
but a strange mixture of man-made and natural environments. Our city is not a
tree, and for this reason we can understand it. The beauty of the city is multiple,

188

2011 – 2012 Artesis Hogeschool, Antwerpen

189

2011 – 2012 Artesis Hogeschool, Antwerpen

fallacious, occasional; but when it occurs, it overcomes the one of nature, it
comforts us in its absence of perfection.
		 Throughout history many cultures have seen chance as having a
sacred and magical power. Greek mythology, for example, tells us how Tuché,
the goddess of chance, is superior in her say about people’s fates to that of all
other gods. Working with chance interests Anne Holtrop specifically in
architecture opposed to either logic or ratio as you have in modernism or
beauty / and mimesis as you have in traditionalism. With using chance the
possible becomes apparent in the sense of what is merely conceivable, the idea
that all things can be perceived and conceived differently.
		 The word transformer suggests a locus, device or event through which
an entity or force is changed into something other, in an instant. A place is made
by ascribing significance to a part of the world, an act that can be affected by
a society or by an individual. Such an act, borne of desire rather than utility, is
necessary. Before any tools are raised, people go about transforming the world
by interpreting, imagining and, inevitably, representing it.
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Het bezoek in 2008 aan ‘Decolonizing Architecture’, een tentoonstelling die plaats vond in
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, bracht definitief de steen aan het rollen.
Het werk van Sandi Hilal, Alessandro Petti en Eyal Weizeman zorgde er voor dat ik met
dit project vier jaar later op de Westelijke Jordaanoever oog in oog kwam te staan met de
Israëlische Westoeverbarrière tussen Jerusalem en Bethlehem.
Het project speelt zich af in een post-conflict periode, meer concreet de periode van negatieve vrede, en is bestemd om uit te deinen in de daaropvolgende periode
van positieve vrede. De post-conflict regio kampt met tal van problemen. De problematiek
van de vluchtelingenstroom en de daarbij horende ontheemding is er één van. De meestal
chaotische heropbouw tijdens een post-conflict situatie een tweede. Een krimpende centrale
politieke macht, soms is er zelfs sprake van een machtsvacuüm, en de ongecontroleerde
wederopbouw door de bevolking, al dan niet aangestuurd door niet gecontroleerde partijen,
zijn hier de oorzaak van. Het project beoogt deze specifieke dynamiek tijdens de negatieve
vrede te kanaliseren om lokaal tot een stabiliserende factor uit te groeien.

Nicolas Debuyst,Architectuur in post-conflict gebieden – Conflict van de
verdeelde ruimte, 2012.
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Een tweede uitgangspunt is het creëren van een plek waar de bevolking zich kan
terugtrekken en via cultuur zijn identiteit kan herontdekken. Op deze plek, als het ware in
het oog van de storm en geconfronteerd met de problematiek van de regio, krijgt het begrip
al-Halqa, de verteller, een nieuwe inhoud. De term verhaal verbreedt zich tot meer dan enkel
de verteller en brengt op positieve wijze de mensen samen. Het is een katalysator in het
proces, waar de bevolking in contact komt met diverse aspecten van het idee ‘verhaal’ en
anders leert omgaan met de realiteit. Deze culturele en bijhorende sociale functies laten de
gebruiker toe zijn identiteit te herdefiniëren of te bevestigen. Vanuit dit oogpunt is het
belangrijk dat er een aantrekkingskracht uitgaat van het gebouwde, de gebruiker moet er
zich mee kunnen vereenzelvigen, hij moet het gebouw ook effectief gebruiken.
De locatie van het project op de weg tussen Jerusalem en Bethlehem, de Hebron
road, is ingegeven door zijn omgeving en het bijzondere en grillige karakter van de barrière,
in dit geval een muur. De barrière oefent op diverse manieren invloed uit op zijn directe
omgeving. Dit project is dan ook een aanklacht en een contestatie tegen het bestaan van
deze muur, zonder daarom een regelrechte provocatie te zijn.

2012 – 2013
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Om het project functioneel te maken is het essentieel een zekere flux aan bezoekers te
genereren. Op deze wijze is het gebouwde een vast element in het dagelijks leven van de
bewoner van Bethlehem. De passage van talloze voorbijgangers, op enkele tientallen meter
van de locatie biedt een mogelijk potentieel. Een tunnel onder de muur herstelt het onderbroken tracé van de Hebron road, negeert als het ware de muur en geeft symbolisch de
verloren bewegingsvrijheid terug. Soeks langs de beide zijden van de tunnelkoker geven een
extra economische dimensie aan het project. Deze economische functie, eens voldoende
uitgebouwd, zal de aantrekkingskracht van het project nog versterken.
Typerend voor het Palestijns landschap, dat voornamelijk bestaat uit laagbouw, is
het herkennen van publieke functies door de eraan gekoppelde hoogbouw. Deze dient niet,
zoals in de westerse wereld tot het vormen van een publiek plein, maar eerder als landmark
in het landschap. Daarom zijn beide ingangen van de tunnel geaccentueerd door het plaatsen
van een landmark, een toren, die in het landschap de toegang van de tunnel en zo ook tot het
project en het conceptverhaal herkenbaar maken. Deze torens vormen een rechtstreekse
contestatie tegen de muur. Zij zijn uitzichtpunten over de muur en verwerpen het idee dat
deze muur observatie beperkt. Bezoekers kunnen terug visueel in contact komen met wat
zich aan de andere zijde van de muur afspeelt. Het herstelt het uitzicht op verloren gebieden.
Tevens dienen deze torens als verluchtingselementen voor de tunnel.
Een verticaal element is centraal in het project geplaatst. Alle langs de Palestijnse
zijde van de muur aangebrachte contesterende boodschappen zijn tot de Joods-Israëlische
bevolking gericht. Zij bereiken hun doelpubliek niet, dat er dan ook geen weet van heeft.
Zo rijkt deze toren ver boven de muur, als een zichtbaar element voor de Joods-Israëlische
voorbijganger op bezoek bij het nabijgelegen graf van de heilige Rachel. De boodschap die
het project uitdraagt bereikt hem op die manier. Deze plek groepeert een theater & bioscoop,
een atelier, een bibliotheek en een ontmoetingsruimte opgevat als koffiehuis, zoals die
traditioneel in Arabische landen aanwezig zijn. Kernwoorden hierin zijn de voorstelling – de
uitdrukking – het boek – de ontmoeting, allen binnenin het concept van het verhaal.
Deze verschillende opvattingen van het conceptverhaal krijgen elk een specifiek
volume toegewezen, die nadien boven elkaar geplaatst worden, met een tussenruimte die
het gebouw doet ademen en iedere functie voelbaar maakt van buiten tot binnen het gebouw.
Langsheen de muur is het voelbaar dat de bevolking zich bekeken voelt door de muur en zijn
torens. De bevolking trekt zich terug, hoe hoger een woning boven de muur uitreikt, hoe meer
ramen gesloten zijn. De verschillende modules zijn met een enveloppe omgeven die de
functies afschermt tegen observatie vanaf de Israëlische zijde van de muur. Hoe hoger men
in de toren stijgt, hoe meer omhuld de functies zijn door dit gevelvlak. Deze enveloppe is ook
de dragende structuur voor deze volumes en is opgevuld met een modernere opvatting van
de mashrabiya, geperforeerde wanden die de binnenkomende zon sterk verminderen.
De resterende ruimte rondom de toren is een plaats van ontmoeting, bereikbaar via de
ondergrondse tunnel.
Een directe verbinding tussen de beide toegangstorens en de centrale toren
bestaat via de ondergrondse tunnel. De uitlijning van de torens en hun relatieve ligging,
zorgt bovengronds voor een visuele relatie. Op weg in het gebied langs de Hebron road
neemt men steeds één van de kleine torens waar, alsook de grotere en massiever centrale
toren. Deze laatste lijkt, door de aanwezigheid van de muur, eerder onbereikbaar. Door de
torens volgens dezelfde opvatting te bouwen, de inwendige functies zijn door een enveloppe
van mashrabiya omsloten, krijgen zij een coherente uitstraling en is het voor de waarnemer
duidelijk dat deze elementen in relatie tot elkaar staan.

		
Begeleiders
			
			
			

Christian Kieckens, Pieter D’haeseleer, Jan Thomaes,
Rob Willemse (1 MA – GO 2)
Christian Kieckens (2 MA)

		
Thema’s
			
– 1 MA_GO 2_Semester 2
				
Progetto Venezia
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 A Pavilion for Art and/or/on Architecture, Giardini di
						
Castello, Venezia
				
– Un Palazzo Veneziano, Fondamento San Lorenzo, 		
						
Venezia
				
– Taal en Verbeelding: (publicatie en kritiek)
					 Words & Things 		
			
– 1 MA – VoorOnderzoek MasterProef
			
– 2 MA – Masterproef:
				
Open Studio Metafoor, Thema, Concept, Gestalt
			
– Lezingenreeks
				
Current Affairs in Architecture
			
– ADSL 2013:
				
Dissolution

		
Studiereis 1 MA
			

– Venezia, 24-29 maart 2013

		
Uitgenodigde gastprofessoren ADSL 2013
		
		
		
		
		
		

Alexander Bartscher, Lorezo Bini, Helena Casanova Jesus Hernandez, Christian Fröhlich, Filip Geerts Wannes Peeters, Spyridon Kaprinis, John Lonsdale,
Lara Mennes, Suzanne Pietsch / Mark Pimlott, Ro Spankie Alessandro Ayso, Sally Stone, Dora Sweijd, Mark Taylor
Raoul Bunschoten, Hubert-Jan Henket, Philippe Rahm

		
Uitgenodigde sprekers lezingenreeks
			
			
			

Bart Lodewijks, Peter Guillaume, Joey Rademakers,
Caroline Voet, Hans Op de Beeck, Koen Deprez,
Martine de Maeseneer, Irini Davidovici

		
Externe juryleden masterproef
			

Dirk De Meyer, Job Floris
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Studenten 1 MA – Semester 2
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Cato Apers, Charlotte Ardui, Shone Beeckman,
Matthijs Bemelmans, Jorrit Berckmans, Michelle Boschman,
Jins Callebaut, Elektra Catsoulis, Jaana Cavents, Lauranne Claes,
Zeno Claes, Mattijs Cloet, Ann Cornelissen, Tim Coulier,
Lander De Belder, Rik De Coster, Jef De Feyter, Sofie Feber,
Pieter Geerts, Fatme Hassan, Klaartje Heyvaerts,
Hannes Hulstaert, Katrien Konings, Charles Krug, Mara Nuyens,
Stef Raeymaekers, Oona Sauwens, Pieterjan Schellen,
Stien Schillebeeckx, Glenn Somers, Vincent Speybrouck,
Sofie Taveirne, Tom Theuns, Vladdi Theuns, Rob Thomaere,
Inez Ubaghs, Mats Van der veken, Mariko Van Himme,
Kim Van Pelt, Debbie Verbeek, Yasmine Vercauteren,
Hans Verelst, Tin Verhoeven, Quinten Vermincksel,
Josephine Verreet, Ben Vervoort, Lieselotte Wessels
Timo Baier, Enrico Ginocchia, Diego Giovannettone,
Simon Schankula, Jessica So, Constantin Wolf
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		 We will reflect on the former Progetto Venezia event as curated by
Aldo Rossi in 1985 and the start of the research on the analogue city while being
opposed to emblematic works by Peter Eisenman and John Hejduk.
In a first period some analyses on the Venice-related architectures will be
studied, together with new projects by Cino Zucchi, Gino Valle, Vittorio
Gregotti, Calatrava, Tadao Ando, Renzo Piano, David Chipperfield a.o. Themes
such as symmetry-asymmetry, interior/exterior, inertia, labyrinth, materiality,
colour, open spaces, continuity, context, structure… will be examined.

		
Studenten 1 MA – Vooronderzoek Masterproef
			
			
			
			
			
			

– Jorrit Berckmans, Refereren en Kopiëren
– Mattijs Cloet, Architectuur en Slijtage
– Mara Nuyens, Movimento Novecento
– Donald van Ruiten, Beginselen voor Goede Architectuur
– Hans Verelst, Sacred Atmospheres
...

		
Studenten 2 MA – Masterproef
			
– Raf Geysen, Een architectonisch discours, Tre et uno
				
assieme
			
– Barrington Lambert, Handelsbeurs, Antwerpen
			
– Nick Mols, Narrating Structures: the (re)development of
				
Trier-West
			
– Frank Stabel, Tagebau Inden: Die Wiedernutzbahtmachung 		
		
einer Bergbaufolgelandschaft
			
– Thibault Trouvé, De speling tussen radicale en pragmatische
architectuur
			
– Aline Veelaert, Metamorfose, Maatschappij en Typologie

		
Programma GO 2
			
Progetto Venezia
The semester program of the Studio GO2 (abstract) will be focused on the city
of Venezia.
		 With books such as Italo Calvino’s Invisible Cities (1972), John
Ruskin’s The Stones of Venice (1851) and Antonio Foscari’s Andrea Palladio Unbuilt Venice (2010) in mind, we will try to understand what this enigmatic city
means for us as architects.

In a first phase we will design a small exhibition pavilion for temporary events in
the Biennale Giardini.
		 The six days study trip will also be about Venice while we will look at
the Fondamenta San Lorenzo for the main project that will be introduced from
the start of the semester such as a space for exhibitions, living, commercial
purposes…
Questions we consider
		 In what ways can a building survive and maybe take into account more
than just the current uses? The building is at the same time a key turning point
in the field of urbanism: urban block vs. modern solitary building? How can new
thoughts be integrated into the persistence of knowledge of good, acceptable
and understandable?
		 What is the main group we are building for? What does the 2% rule of
including contemporary art in building mean? What means art in the urban
context? What does dwelling in-between speed-levels means? What does it
mean that Brussels was/is a city in which all kind of cultural, economical and
thus mercantile events are taken place?
		 What does sustainability means? Why can we still live in buildings
that are 500 years old, although we are living more nomadically? What does
interior mean in urban context today? What does context mean now? Are there
some inventions possible in construction? Why can’t we escape the idea of the
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column and beam, the wall and the ceiling? Are there any other possible urban
types than the urban block with an inner courtyard, the block as an urban house,
or the modernistic solitary house?
		 Should we invent rather than re-discover? Is there something still to
invent or is everything already invented?
		 To what typology is our architectural knowledge linked: to the midEuropean (as our language) or more to the Anglo-Saxon (as this is more our
second language and the language of economics)? Is there an ideology
connected to Central-European? Are we developing the (idea of the) city? What
can we take from the case study houses (see list) and/or Venice to rethink and
rediscover? Is what we know about contemporary buildings useful to giving us
our own images?
		 How should we being present (or absent) on this site? What are
archaeology and morphology telling us? What does history? What does
geography? What does economics?
		 What is an architectural idea? What is a concept? Is it more than just
a rough thought idea? Upon what criteria is a concept built? How do we
describe a concept? Does concept deal with building? What does persists
longer: surface or substance: when, where, why? Which has meaning?
		 What is necessity? Is architecture art? Is there art in building? When
does building become architecture? When is architecture fun (for ourselves and
for the others)?
		 Have architects done other things than housing (BeHausen)? Should
we first attempt to re-find things? How can we say things? How do we give more
back than requested? What is our statement in the world of building? What do
we want to say? What has character? What does identity mean?
		 Substance / Surface
The first refers to buildings where the structure or section is the primary design
element (Vitruvius’ idea of substance). The second refers to buildings where
a surface treatment, often representational, dominates the design (Vitruvius’
shadow). These buildings are dressed or wrapped by a material that becomes a
separate skin to the structure, or that dominates over the concept of structure in
the design. Some of these examples are direct applications of Semper’s textile
masking of the wall. The third category lies between the other two and involves
buildings where the façade has a substantial surface. Here, the structure and the
surface are equally integral to the building concept.
		 Place / Non-place
The place can be seen as the moment of statics in which significances and
meanings of time, inertia and of reflections are integrated. The non-place is
occupied by speed, by short moments of presence and ever changing images.
The first one is clearly framed, precise and needs some protection; the second
one is the world of the public, of total mix, of dynamics, consists in non-sharp-
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ness and delivers itself to global attacks. The place has character and identity.
Can we say the same on the non-place? What kind of place has the site?
		– Main criteria
The main theme in the whole master program GO 2 is about the discussion on
as well ambition for the new (GO 2 – 1) as on the as found, the analogue, the
abstract, the technological, the autonomous and/or the radical (GO2 – 4).
This debate wants to be a start for finding a context, besides the place. Place is
thus replaced by situation: the input of the designer/writer as a form of
importance for the thematic of the enclosed spaces.
From the start everyone should define the proper language in which he/she
wants to explicit the project. This language is linked to specific criteria that are
set, used and requested for the process debate and final critic.
As mentioned, the criteria are as following:
		 – the anonymous presence, the as found, an absent being
		 – the analogue, the reference to existing images
		 – the abstract, the pure geometrical volumes
		 – the technological structure, the (ecological) machine, the solar 		
			
energetic building
		 – the autonomous project, with no reference, conceptual, enigmatic
This way a number of groups of intentions can be set up or seen as “schools”
of architecture. Each group will write down a method linked to the architectural
intention and image and express a debate by which the proper projects are the
examples in explaining language, intention and theoretical discourse.
Every group can thus collect a library of thoughts and meaning by interesting
books that served to find the method(ology) and theory for the execution of the
projects. Every student will make an individual project, with the presentation of
three related books that were important for the theoretical definition and
execution.
		– GO2 – 1:
			
A pavilion for art and/or/on architecture at the Giardini di Castello
Project for a pavilion to be designed on one of the two remaining open sites
next to the Brasilian Pavilion (drawings and photographs of the site are placed
on the public server). Both sites are former pools, the building can’t extend the
site of each pool.
Main goal is the ambition of being creative and the progettazione of a closed
pavilion serving for art and/or architecture during the Biennales. It should
reflect some new attitudes and visions into architecture and thus being an
example of the nowadays Zeitgeist.
		 Specific items are: being present in the context of always renewing
themes in art and architecture, while having the most neutral inner space so that
nearly all kind of exhibitions are possible (classical exhibition with paintings
and natural light, specific installations with black box and video presentations,

204

2012 – 2013 Associatiefaculteit Artesis Hogeschool / Universiteit Antwerpen

inside architectures, etc…). The volumetric shouldn”t be more nor higher than
the existing constructions in the Giardini.
		 The project will be presented in two ways: a specific drawing –
axonometry, renaissance perspective… on a sheet of A1 vertical- (look at the
presentations by i.e. Schinkel, Eisenman, Rossi…) - and a model that reflects
the materiality and spatial inventions in the best way.
		– G02 – 2:
Realization of a publication, on texts and images, that is a response on the important back information and useful for the building-up a proper guiding book
being more than just a selection of buildings and addresses, thus rather a starting encyclopaedia, study, research, field of interests, etc.
Themes and figures to be studied and integrated:
		 – Carlo Scarpa (materials, asymmetry, context)
		 – Andrea Palladio (church facades, structures, manierism,
			 geometries)
		 – Aldo Rossi (analogue architecture, Teatro del Mundo, Teatro
			
La Fenice)
		 – Manfredo Tafuri (writings on history of architecture)
		 – Massimo Cacciari (critique and discourse, philosophy) / ...
		 – Unbuilt projects by :
			
Louis Kahn / Carlo Scarpa / Le Corbusier / Frank Lloyd Wright /
			
Peter Eisenman / John Hejduk
		 – Projects for the Lido-Filmfestival
		 – New architectures by:
			
Santiago Calatrava (bridge)
			
David Chipperfield (cemetery San Michele)
			
Cino Zucchi (Junghans complex Giudecca)
			
Gino Valle (social housing Giudecca) / ...
		 – Architecture biennales + Art biennales
			
The pavilions
			
Themes of the Biennales
			
Most important exhibitions since 1980
		 – Specific buildings:
			
Mollino Stucki
			 Arsenale
			
Unfinished architectures : Ca del Duca, Palazzo Guggenheim...
		 – Structure: asymmetry, double facades gevels, Canal Grande,
			
bridges, islands
		 – Venetian names for specific building fragments
		 – The nowadays (actual) socio-common situation: Venezia Migropolis
		 – Venezia in literature and movies:
			
Thomas Mann / Luchino Visconti
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John Ruskin
		 – Venetian figures:
			
Antonio Vivaldi
			
Marco Polo
		 – Venezia and (art)mecenas:
			
François Pinault and the Palazzo Grassi / Punta della Dogana
			
Fondazione Vedova
			
Fondazione Prada
		 – Historical painting and the relationship between Flanders and the
			 Veneto
			
Francesco Guardi
			
Paolo Veronese
			 Canaletto
			 Tiziano
		– GO2 – 3:
			
Words and Things
Realization of a publication, on texts and images, that is a response on the
important back information and useful for the building-up of the proper
discourse, critique, grammar, encyclopaedia, study, research, field of interests,
etc. Individual layout needs to be in relation with the content of the semestrial
work. For this book, architectural works later than 1990 are rather excluded.
		– GO2 – 4:
		
Un Palazzo Veneziano
Project for a Venetian Palazzo to be designed on a garden site between the San
Lorenzo church and the Fondamenta San Lorenzo. The project should have the
same dimensions as the nextdoor construction on the right.
Program is to be defined by each student. Nevertheless it will mostly be about
spaces that can be filled in for culture and some units for temporary living.
The palazzo will have two entries: one along the inner courtyard and one along
the water. The project will be presented in two ways: specific drawings on 4+2
sheets A1 vertical, containing also an assemblage-view from the other side of
the Fondamenta, and a model reflecting the materiality and spatial inventions.
Points of attention regarding the execution, presentation and verbal explanation
of the GO2-project:
		Drawings
			 – attention for having measurement and mathematic proportions;
			 – the construction axis-lines in all plans and sections will be visible on
			
all plans and sections;
			 – mentioning all functions and uses;
			 – facade construction: inner wall versus outside wall with good and
			
exact notions of thickness, regarding the chosen and necessary
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			 materials;
			 – ground floor: drawing of the whole area around the project, drawing
			
of the neighbouring houses;
			 – facades: drawing of the neighbouring facades (giving thus the
				
necessary reflection towards tectonic in the proper project)
			 – facades: mentioning the facade finishing: dimensions of stones,
			
plates, panels, thickness of window profiles, plinths, steps,
				 balustrades...
			 – quoting the level 0.00 (entrance zone) and the first plan (horizontal
			
section drawing on level 1.50 meter above this zone);
		Construction
			 – showing the notion of the construction principles of the building;
			 – notion of the main construction:
			 – attention for construction stability, gravity, transmission of weight
			
towards the bottom levels, having notion of the winds forces 		
			
against the building (for those having a skyscraper project)
			 – material of the construction: concrete does have other principles
			
than steel ...
		Program
			 – how does the building function?
			 – what are the main functions and what are the supporting functions
			
and uses (also reflecting on the reciproque surface proportions;
			
circulation versus techniques versus use)
			 – how do function the circulation systems by a multiple use of
				 functions?
			 – what are the options for the basement level?
		 Space / Quality
			 – where is the specific designed space situated? What is the most
			
beautiful space (piano nobile) in the building?
		 – what is the necessary daylight in the interior of the building?
		 – what are atmospheres, expression, presence and experience of 		
			
these spaces?
		 – which materials are taken into account and used to achieve this kind
			
of atmosphere?
		Techniques
			 – having notion of the technical space and volumetric on top and in
			
the basement of the building, and the connecting shafts;
			 – showing the basic knowledge on how water supply and drainage for
				
kitchen, bathrooms and toilets are to be done, regarding the levels
			
above and beneath:
			 – what are the necessary results through these techniques: lowered
			
ceilings, possibility to open the shafts, etc...
		 Appearance, representation, discourse and critique
			 – what does the building want to say in its direct environment, what
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is the main goal of the architect?
			 – which methods are used to achieve this presence? Formal?
				
Cladding? Tectonic? Expression? Architectonic language?
			 – how is the main proposal title palazzo / palace and veneziano /
				 venitian transferred in the project?
		Presentation
			 – Plans and sections: the maximum number of 4 sheets A1, everything
			
will be presented in black and white drawing, in a graphic style!!
			 – supplementary presentation of the project by two posters on A1, one
			
will show the outside of the building, starting from the delivered
			
photo, the second poster will be based on the personal
				
expression and drawing style, in relationship with the project
				 itself...
			 – verbal presentation: it is good to start reflecting on the verbal
				
presentation of the project following a 20-0-20 method, which
			 means:
				
20%: the student starts explaining the concept, the
					 chosen options, and basis principles, all of the main
					 importance;
					
60%: questions by the evaluation commission
						 members and answers by the student;
					
20%: conclusions by the student and studio
						 professors.
		– Basic literature
			
– John Ruskin, The Stones of Venice, 1851
			
– Deborah Howard, The Architectural History of Venice, Batsford
				
Paperback, 1980
			
– Valeriano Paster e.a., Progetto Venezia, Cluva Editrice, 1980
			
– Italo Calvino, Invisible Cities, 1972
				
vertaling: De Onzichtbare Steden, Uitgeverij Bert
				
Bakker, 1981
			
– Francesco dal Co, 10 Immagini per Venezia, Officia Edizioni, 1980
			
– Francesco dal Co, Giuseppe Mazzariol, Sergio Polano, Carlo
				
Scarpa 1906 1978, Electa, 1984
			
– Rossi, Aldo, The Architecture of the City, Oppositions Books,
				
1985, vertaling: De architectuur van de stad, SUN, 2002
			
– Sergio Los, Giuseppe Mazzariol a.o., Verum Ipsum Factum,
				
Cluva Editrice, 1985
			
– Cacciari Massimo, Architecture and Nihilism: On the Philosophy
				
of Modern Architecture, Yale University Press, 1993
			
– Rossi, Aldo, Wetenschappelijk autobiografie, SUN, 1994
			
– Davidts, Wouter, Bouwen voor de Kunst?, A&S Books, Gent, 2006
			
– Wolfgang Scheppe & The IUAV Class on Politics of
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Representation, Migropolis, Venice / Atlas of a Global
				
Situation, Hatje Cantz, 2009
			
– Antonio Foscari, Andrea Palladio Unbuilt Venice, Lars Müller
				
Publishers, 2010
			
– Steele, Brett, Architecture on Display: on the History of the Venice
				
Biennale of Architecture, AA Publications London, 2010
			
– Luc Verhuyck, Venezia, een anekdotische reisgids, Athenaeum –
				
Polak & Van Gennep, 2011
			
– Palffy Andreas, Concept and Design, Palffy Editions / Niggli
				
Verlag, 2012

interieurs, stedelijke fragmenten en/of landschappen als aanleiding worden
genomen.
		 Qua methodiek wordt een schema voorgesteld waarbij de thema’s
die door de student zelf persoonlijk worden ingevuld worden uitgewerkt tot een
individueel werkstuk met een eigen visie aan de hand van een eigen discours dat
al dan niet een weerslag kan hebben naar een vervolgverhaal in een
masterproject.
		 En: Venetië is hierbij hét voorbeeld van re:constructie ...

		
Programma voorstel VOMP / Onderzoekscel RPVK

1 – Een Huis in / van / met / door generositeit
Een (wereld)reiziger wil een vaste plek om zijn opgedane ervaringen te
concretiseren naar een vaste plaats. Hij vraagt een architect om met hem mee
te denken en hem aanwijzingen te geven om zijn zoektocht naar elementaire
(essentiële) ruimten vorm te geven en deze verder om te zetten in een concreet
gebouw. Het huis is de basis van de reflecties en dient een overdracht te
vormen naar een enfilade, stapeling, in elkaar verweving van specifieke ruimtes
die geconcipieerd worden op basis van een duidelijke leidraad. Hij vraagt een
architect omdat die hem die precieze leidraad kan geven. Hij waardeert wat de
architect hem inhoudelijk zal voorstellen.
Omdat hij vanuit een waardering voor hedendaagse architectuur, die verbonden
is met haar eigen geschiedenis, meent dat enkel een architect die met meer
begaan is dan louter met architectuur hem deze betekenisvolle ruimten kan / zal
geven.
		 Als opdracht geeft hij het idee van een huis mee aan de architect
omdat hij meent dat behuizen één van de kernprincipes van architectuur is. Hij
wil een gebouw dat, los van het gebruik aanleiding geeft tot vorm en grootte.
En het moet een meerwaarde betekenen voor de architectuur: een uitspraak
over wat architectuur vandaag kan zijn, of dit klassiek is, analoog, tegendraads,
anders, enz…
Hij vraagt aan zijn architect om in eerste instantie een reeks fascinaties te
bepalen, eventueel los van de architectuur maar die een visueel, reflectief
ruimtelijk concept en kader bepalen waarover het project kan gaan. Beperkt in
zijn denkvermogen over architectuur vraagt hij of de architect hem schetsmatig
een voorstelling kan geven? Wat een leidraad zou kunnen zijn: wat eventueel
mathematica, proportie, materiaal, structuur… is.
Het huis dient genereus te zijn, dit wil zeggen dat het interieur, de plaats
waar het zou gebouwd worden, door zijn conceptuele context, in het denken van
de architect een openbaring mag zijn. Het dient niets anders te zijn dan louter
zichzelf, ondanks het feit dat er later heel wat organisatorische elementen hun
plaats zullen moeten krijgen die de essentie niet zouden mogen verstoren.
Hij vraagt aan zijn architect om die leidraad, die onlosmakelijk verbonden zal
zijn met zijn ontwerper, te relateren aan een tweede vraagstelling die te maken

			 Re:Constructie
Enkele jaren geleden was Rekonstruktion een uitgebreid thema aan de
Technische Universiteit München en het Architekturmuseum. Het ging hier om
het verder en/of heropbouwen van niet meer bestaande of nog half bestaande
gebouwen (deels door het oorlogsgebeuren).
		 Deze thematiek werd ook aangehaald voor het Duits paviljoen tijdens
de 13de ArchitectuurBiennale van Venetië: ReUse-Reduce-Recycle waarbij
onopvallende architectuur wordt ingezet voor het ontwikkelen van nieuwe
concepten en deze gebouwen opnieuw te laten functioneren in een al dan niet
nieuw beeld.
Ook de inzet van OMA om nietszeggende maar markante gebouwen
uit de jaren 1950 tot 1970 opnieuw via actuele programma’s te doen herleven sluit
hierop aan.
		 In dit voorstel willen we nog een stap verder gaan: de ganse
architectuurgeschiedenis is een verhaal van reconstructie van voorgaande
ideeën (het meest recent duidelijke was het postmoderne en ook de huidige
analogie) maar waar steeds een nieuw thema werd geïntroduceerd, mede
bepaald door de tijdsgeest.
		 Bedoeling is om de gestelde sequentie verder te volgen maar wel om
het begrip als re:constructie te duiden, bijgevolg: het gaat steeds om een
constructie, - vandaar het : teken (betreffende het begrip constructie) - maar dan
wel om de constructie van een thema, een beeld, een verbeelding, het opnieuw
in orde stellen en/of construeren van volumetrieën en/of perspectieven in de
stad, enzovoort ... In feite gaat het dan ook om herstellen van iets wat verloren is,
of om instandhouding zoals maintenant l”architecture (naar Jacques Derrida)...
		 Het kan dus gaan over het hernemen van concepten, of het verder
werken aan niet-gebouwde architecturen, of aanpassingen aan nietfunctionerende gebouwen, enz... Maar steeds gaat het om de transformatie van
een bestaand gegeven naar een nieuw visueel architectonisch object. In die zin
interpreteren we bijv. ook het Danteum van Terragni als een re:constructie van
een verhaal in architectuur...
Voor het onderzoek wordt niet beperkt tot gebouwen, maar kunnen evenzeer

		
Negen MP_RG_weekopgaves
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heeft met de plek. Is de plaats stedelijk, landschappelijk, afstandelijk-literairconceptueel-theoretisch? Welk standpunt zal de architect innemen om zijn
ideeën in een vorm van genereus denken om te zetten op een specifieke plek?
De opdrachtgever weet dat zijn opdracht op dit moment vaag is en hoopt via
antwoorden van zijn architect steeds verder en concreter en dus preciezer
zijn opgave te kunnen bepalen. Hij wil een huis, waarvan de grootte nog moet
worden bepaald, en die meer is dan louter een woonst voor zichzelf. Het moet
ook andere gebruiken toelaten, steeds gevoed met het begrip generositeit, iets
wat voor hem synoniem is van het begrip architectuur. Hij wil een huis in de
hedendaagse Centraal-Europese betekenis van het woord.
		
2 – Tre et uno assieme
Het beeld dat de (wereld)reiziger door opgedane ervaringen in zijn hoofd heeft,
wordt steeds concreter. Hij wil een eerste architectonische beleving op plan
meemaken. Het bestuderen van de architectuurgeschiedenis leerde hem dat
compositie op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd: van een
geheel van losse elementen tot een samenstelling van verschillende fragmenten
in één geheel.
		 Op een vel van het ontwerp voor de San Carlino in Rome las hij het
concept van Nihil addi (niets is toegevoegd, wat gebaseerd was op een systematiek van tre et uno assieme, wat betekent drie en één samen). Daarnaast had hij
vanuit een dialoog met een Zwitserse architect onthouden dat zijn architectuur
tot stand kwam door splitsing, niet door toevoeging.
		 Geïntrigeerd door deze gedachte kwam hij tot de vaststelling dat
er misschien drie types van ruimten zouden kunnen worden vastgelegd: het
paviljoen, de galerij en de hall. Het paviljoen kan zowel inkompartij zijn als een
separaat fragment, de galerij zag hij als een stoa op de Akropolis waarbij hij
filosoferend heen en weer kon lopen met uitzicht naar stad en / of natuur. De hall
is belangrijk om in een grote ruimte de overdracht en / of verkondiging te doen,
van ideeën tot objecten. Doorheen deze bepaling kwam hij tot één probleem: de
tre et uno assieme-gedachte: staat die nu tot drie die één geheel vormen of tot
drie plus één als een geheel? Met andere woorden: is er een vierde ruimte die
belangrijk is en welke zou deze dan moeten zijn? Is ze in deze configuratie nog
belangrijk?
Met die gedachten besloot hij zijn architect te raadplegen die hem vanuit zijn
kennis verder zou helpen in de concretisering van zijn zoektocht. Kan het nog
dat er vandaag een ruimtelijke systematiek in architectuur voorkomt of staat
alles fragmentair naast elkaar? Hoe worden relaties (overgangen, doorgangen,
uitzichten…) tussen ruimtes ontwikkeld? Grijpen ze in elkaar of staan ze
autonoom? Welke is hun onderlinge hiërarchie of zijn ze alle drie (vier) even
belangrijk? En wat is hun bindend element, als men weet dat het om een werkelijk te beleven trilogie gaat?
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3 – Piranesi Variation #…
Als de reiziger denkt dat het concipiëren van de ruimte voldoende zou zijn om
zich een beeld van de wereld te vormen, dan botst hij nu op het verhaal van
de realisatie en / of concretisering ervan. Zijn ontdekkingstochten, noem het
zelfs architecturale pelgrimstochten, brachten hem wereldwijd tot inzicht dat
stenen binding geven met het zijn op de wereld. Met de vraag naar meer uitleg
en inzicht, raadpleegt hij zijn architect in de hoop dat zijn honger gestild kan
worden. Hoe wordt een ruimte afgebakend in realiteit? En heeft een afbakening
geen twee zijden? En kan het dat er een zekere dikte aan gegeven wordt? Kan
het dat een afbakening zowel limiet, grens is als een belangrijk bestanddeel?
Kan het eventueel zelfs zo zijn dat dit het enige bestanddeel is?
		 In zijn hoofd had hij beelden van kerkers, gevangenissen, schuilplaatsen, refuges, beschermplekken waar het mogelijk is om zich van de wereld af te
zonderen en er toch mee te maken te hebben. Maar hij had ook beelden – van
zijn pelgrimstochten – dat dergelijke constructies ook meer kunnen zijn dan
louter pragmatisch gebruik. Zou het kunnen dat er zich een psychologische of
fysiologische genoegdoening in kan schuilen? En wat als hij niet alleen is en hij
meer wil te weten komen door kennisoverdracht van anderen. Zij kunnen hem
misschien iets vertellen wat hem nog een concreter beeld oplevert.
		 Hij bedacht zich dat een afbakening bijgevolg louter lineair kan zijn,
of omringend, aldus een plek vormend, zowel in zichzelf, als doorheen de figuur
van de muur. Er kunnen zich ingesloten, uitgesloten, afgesloten plaatsen in
bevinden… Zeker is alvast dat het iets is waar je je terzelfdertijd kan afzonderen
en of aan deelnemen, waar hij zichzelf goed voelt maar waar zich ook een kleine
gemeenschap kan nestelen.
		 Misschien moet hij maar op zoek naar een interessante plek voor die
muurruimte, misschien is een lichte helling zelfs belangrijk, om perspectief
te bieden, een uitzicht, of misschien ging het louter om een schakeling van
dergelijke ruimtes in en door elkaar, een geheel van kerkers.
Het is wel duidelijk, de muur als materie zal zich manifesteren als ruggengraat.
Maar hij besefte dat het niet voldoende zou zijn; er was nog iets waar hij aan
dacht. Hoe zit het met bescherming, met schuilen? Wanneer het over een
collectief gebeuren gaat, is een muur voldoende of is er meer nodig? En wat met
de pragmatiek van het (over)leven? Kan een concept louter als idee overeind
blijven of moeten er toch andere kwaliteiten worden toegevoegd? Tenslotte zijn
we als mensheid de grot ontgroeid, of niet?
		
4 – Moving Still / Still Moving
Inmiddels weet de reiziger dat architectuur handelt over ruimte en over materie.
Zijn architect heeft tot nog toe op dit terrein voorlopig zijn honger gestild.
Anderzijds weet hij dat architectuur ook een maatschappelijk fenomeen is,
soms te midden in het gebeuren, soms vertaald als een folly.
Tot op heden dacht hij dat het in architectuur steeds om louter gebruiksmatige
vraagstellingen ging, maar stapsgewijs beseft hij dat er andere achtergronden
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kunnen worden beschreven en in beeld gebracht. En dat een (beeld)verhaal ook
de inhoud kan bepalen. In zijn jeugd stond de muziek van de Rolling Stones
centraal en hij herinnert zich beelden waar ze in de studio werken aan de opnames van het nummer Sympathy for the Devil. De lange, ononderbroken shots
in de film van Jean-Luc Godard gaven een goed beeld hoe de groep werkte en
schaafde aan het nummer. De waan van de dag kwam tot uiting als Mick Jagger
een regel in de liedtekst die refereerde aan de moord op John Kennedy moest
veranderen als ook Robert Kennedy werd vermoord. Was het bovendien niet
zo dat Godard”s werk een inspiratie vormde voor heel wat architecten en kunstenaars? De reiziger herkent nu stilaan relaties van beelden uit deze nouvelle
vague film met Morning of the Magicians van de Deense kunstenaar Joachim
Koester. Maar ook Alphaville van Godard is meer dan louter een verhaal: een
fictieve stad vormt er het decor. In de films van Godard zijn er de intervals, de
sequenties met woorden, die van belang zijn om een verhaal te structureren.
De reiziger was gefascineerd door bijvoorbeeld de woorden
		MON
		TON
		 SON
IMAGE
Het kon worden vertaald als Mijn, Jouw, Zijn/Haar – Beeld maar ook als
Mijn, Toon, Geluid – Beeld, wat het in het geval van Godard een dubbele
betekenis heeft.
In dezelfde jaren 1960 was er ook Andy Warhol’s stomme film Empire die
gedurende 8 uur en 5 minuten een weergave was van de werkelijke tijd van een
opname van de Empire State Building omgezet in perceptie. Misschien was deze
film wel een reflectie op Fritz Lang’s Metropolis waarin een nieuwe visie over de
nieuwe toekomstige stad werd geprojecteerd. Een andere film die de reiziger in
zich had opgenomen was Koyaanisqatsi van Godfrey Reggio, met de repetitieve
muziek van Philip Glass, waarin de hedendaagse (modernistische) stedelijkheid
ferm op de korrel werd genomen en geplaatst werd tegenover fragmenten uit de
natuur.
Maar er zijn zeker ook de films van onder andere Peter Greenaway zoals
The Belly of an Architect (met de muziek van Wim Mertens), Wim Wenders
met Der Himmel über Berlin (een script van Peter Handke, met belichting door
Henri Alekan die ook de lichtstudie maakte voor videoclips voor New Order
terwijl Wenders zelf enkele clips regisseerde van U2) of het legendarische The
Fountainhead van King Vidor en die elk een heel eigen benadering van actuele
thema”s aansnijden, meestal ook via een link met architectuur. En of het nu
over een architect gaat met een obsessie voor Boullée, of over een architect
die Frank Lloyd Wright zou kunnen zijn, of over de stad Berlijn… telkens is een
verhaal verbonden met beelden van architectuur en / of de stad die er een soort
scenografie voor vormt.
De reiziger herinnert zich ook een studie van Steven Jacobs over de
woningen van Alfred Hitchcock, The Wrong House, waarin wordt verduidelijkt
hoe de huizen voor de set werden geconstrueerd. Vooral de binnenkoersituatie
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van Rear Window speelt in deze optiek een belangrijke rol. Ook voorbeelden
zoals het fantastische huis dat Buster Keaton in One Week bouwde (herkent hij
hier geen hedendaagse architectuur in?) of de beelden uit de film Playtime van
Jacques Tati (alles in decor gebouwd op schaal 2:3) werken op het netvlies.
Met deze vraag wil hij zijn architect uitdagen om een (fragment van
tijdelijke) architectuur te concipiëren vanuit een ander gegeven dan het louter
functionele gebruik. Kan een andere problematiek aanleiding zijn voor het maken
van een ruimtesequentie die zich op een andere manier opstelt en aldus een
verhaal in en tegen de stad vormt. Vorm én verhaal, gebouw én stad: moving still,
still moving. Misschien is in dit kader een ruimtelijk storyboard in een al dan niet
bestaande situatie van een museale ruimte en / of galerij een goed uitdrukkingsmiddel voor de uiting van deze zoektocht, voor een typische beeldmontage...

			

Alfred Hitchcock, Rear Window, 195

			

Jean-Luc Godard, Le Mépris, 1963

			

Peter Greenaway, The Belly of an Architect, 1986
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Godfrey Reggio,Koyaanisqatsi, 1982

			

Jean-Luc Godard, Alphaville, 1965

			

Jacques Tati, Playtime, 1967

King Vidor, The Fountainhead, 1949

Fritz Lang, Metropolis, 1925

Woody Allen, Manhattan, 1985
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andere begrippen zoals een corps de logis, een promenade architecturale en
besefte dat er een zekere architectuurtaal was ontwikkeld waarbij woorden en
begrippen omgezet werden naar architectonische beelden en concepten.
En het begrip Haus bezit daarnaast ook nog andere connotaties dan wat enkel
als huis wordt bestempeld. In die zin lag het filosofische van het begrip – zoals
zo dikwijls beschreven in het Centraal-Europees denken in de vorige eeuw
– hem nauw aan het hart. Bijgevolg wil de reiziger op zoek naar die ultieme
ervaring van een trappenhuis. Hij vraagt een kubus met een zijde van 10 meter
waarin vijf mentale woonruimtes te concipiëren zijn en waarbij identiteit wordt
verkregen door een proces van transformatie van het kubus-Gestalt, de a
ssemblage of toevalligheid van tegenstellingen, de vorm in de vorm, of de

			

			

Buster Keaton, One Week, 1920

Wim Wenders, Der Himmel über Berlin, 1986

		
5 – Gestalt
Eén van de meest tot de verbeelding van de reiziger sprekende schilderijen is
ongetwijfeld De Toren van Babel van Pieter Breughel (Kunsthistorisches
Museum, Wenen). Het zicht op de weg die zich als een spiraal naar de top
beweegt om er in een sublimatie te eindigen, beproefde zijn denkvermogen over
wat er aan de hand zou zijn in het binnen in de toren.
		 Hij vergeleek dit beeld met wat ook Maarten van Heemskerk had
verwerkt, door Francesco Borromini toegepast voor de spits van de Sant’Ivo
alla Sapienza in Rome. Ook hier begint de spiraal ergens om te eindigen in dat
ultieme sublieme moment op de top.
		 Het beeld van trappen geschakeld aan ruimtelijkheid heeft doorheen
de gehele architectuurgeschiedenis een belangrijke rol gespeeld zoals
bijvoorbeeld de barokke Treppenhäuser. Maar hij had ook kennis genomen van

wereld als idee.
Hij verwacht dat wat de architect hem gaat voorleggen als beeld, ook onmiddellijk
kan vertaald worden naar een werkelijke constructie. Hij vraagt om een model
te maken (hij houdt van dat woord omdat het zowel een theoretische als een
pragmatisch-beeldvormende connotatie heeft) dat zo gemaakt is alsof het in de
realiteit op ware schaal ook zo zou kunnen worden geconstrueerd. Het resultaat
moet hem inzicht geven in een stapsgewijs proces van interventies en het
voortdurend afbreken en weggommen van overbodigheden, finaal uitgewerkt in
een unimateriaal model op schaal 1:33.
		
6 – Mein haus (Readymade)
Het had de reiziger steeds verwonderd dat architectuur andere onderleggers
kon hebben dan de louter functionele, andere dan alleen meer de vraag naar
beschutting. In die zin was er niet enkel het feit dat literatuur een inhoud kon
zijn maar ook dat filosofie een zekere reflectie kon bieden, net zoals elke andere
culturele of maatschappelijke uitdrukking… Het was hem ook niet ontgaan dat
tijdsgeest iets anders was dan datgene wat er zich op dat moment als beeld
voordoet. Hij had gezien dat abstractie ook een verdichting van indrukken,
beelden en / of reflecties kon zijn. Het huis voor Margarete Stonborough-
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Wittgenstein was hem daarom bijgebleven: het meubilair en het entourage
van de opdrachtgever had niets van doen met het uiteindelijk présence van de
woning. Terwijl de uitwerking van het gebouw over een mathematische precisie
handelde – de sequentie van verhoudingen vanaf de inkom over de Diele, via de
Musiksaal tot de Emfangzimmer –. Net zoals het verhaal van de exacte hoogte
van de kolommen op 383 cm, en het besef dat Wittgenstein de gelijkvloerse
verdieping had laten afbreken omdat er een fout van 3 cm in de realisatie was
vastgesteld, verwarden hem toen hij besefte dat de funderingen zich niet exact
onder de muren van de woning bevonden. Of hoe kon hij nu elke verstoring
als juistheden interpreteren? Of was het zo dat architecten met verstoring en
dissonanten nu juist iets concreets konden maken.

			

Lee Miller, Bridge of Sights, Knightsbridge, London,1940

Tristan Tzara suggested that the pantheon should be cut in half vertically,
and the two halves set 50 centimeters apart, and the poet Paul Eluard
predicted that one day house will be turned inside out like gloves.
The house has a cosmic wholeness that we apprehend in childhood – four
sides, four windows, a door, a pitched roof and a chimney. But it is also
subject or attack, fragmentation, conflagration and collapse. The house that
goes up must come down; this is especially true if we think of the house as a
mirror of our won fragile being.
The first manifesto of surrealism in 1924 celebrated psychic automatism as
central tenet of movement. Breton and fellow surrealists experimented with
so-called “sleep séances” to induce automatic speech at the same time as in
a trance. The ideal was to access the unconscious as far as possible
unmediated by the rational mind. Although later rejected, it being impossible
to deny the imposition of reason, the sleep séances certainly served as a playful
and instructive way of loosening inhibitions and subvertingconvention.
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On June 21, 2012, precisely one hundred years will have passed since Marcel
Duchamp arrived in Munich. He spent three months in the city, three months
that were to radically change his art and turn him into one of the most
influential artist of modernism. He is regarded as pioneer of conceptual art
influencing numerous artists from Sol LeWitt to Ai Weiwei and still today
continuously inspires new generations of artists.
On the anniversary of the French artist”s arrival, Munich’s Architecture
Museum is presenting Rudolf Herz’s latest art project Marcel Duchamp –
Le mystère de Munich, in which the artist investigates the background story of
his predecessor”s stay in the Bavarian capital. The project includes a sculpture as well as a new book The Roots of Conceptual Art: A Munich Discovery
Although, during his whole life, Marcel Duchamp (1887 – 1968) tried to erase all
traces of his time in Munich, he stated about the city: it “was the scene of my
complete liberation”.

Rudolf Herz intensively researched the French artist’s mysterious Munich
sojourn. During his investigations he stumbled across where Duchamp lived
at the time and was actually able to finally identify who rented out the room
to the artist: a married couple named Gress, an engineer and a seamstress.
Over a period of three months they provided accommodation for the young
Frenchman and were also an obviously enduring source of inspiration.
Duchamp was not only fascinated by Munich as the official art metropolis,
but likewise found an additional focal point of his stay in meeting up with
the Gress’s in the flat he rented at 65 Barer Strasse. The internationally
renowned contemporary artist and art historian Rudolf Herz has made this
aspect the key thesis on which he bases his sculpture and book. Supported
by new documentary evidence, Herz can justifiably interpret the apartment
as the place where conceptual art found its beginnings.
Invited by his friend, the painter Max Bergmann, Duchamp travelled
to Munich because he was curious about the art capital. There is much
evidence, of course, that his everyday experiences and being witness to the
budding technology of the time were at least equally momentous. Duchamp
lived and worked together with the engineer and the seamstress in an
extremely confined space. Traces of this situation and his environment can
be identified in his pictures at the time. In Munich he found both, inspiration
and material that helped him to project his thoughts and ideas into a so
called art of the fourth dimension, which however, finally resulted in his
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inventions of readymades.
Sculpture and book
Rudolf Herz has adopted an unusual mode of expressing the outcome
of his diligent and persistent research. Marcel Duchamp - Le Mystère de
Munich – both the conceptual sculpture and the art book with the same
title read like showpieces of a criminal investigation, full of suspense and
with great depth. They open up wholly different and novel viewpoints and
methodological perspectives for art-historical research. As Rudolf Herz
comments “I honed in on Duchamp’s sojourn in Munich in the form of a
criminal investigation. Thus, a scenario evolves that combines historical
reconstruction and artistic imagination. By adopting such an approach I am
venturing into new grounds and pursuing an approach that goes beyond the
rigid line separating artistic work from art theory and history.“
Collaborating with the architect Peter Ottmann, Herz transforms
Duchamp’s former flat into an outdoor sculpture. The former flat at 65 Barer
Strasse which is demolished today has been reconstructed in its original
dimensions and turned 90 degrees, so that the exposed form challenges the
imagination of its viewers. The sculpture is made of reinforced concrete
and measures 17 m in length and 7 m in height. It will be on exhibition in
public from June 22 to September 30 – on the south lawn in front of the Alte
Pinakothek.
Herz formulates the issue of ideas and contextuality in art in an
extremely radical way. He examines Duchamp’s mental milieu and his living
conditions. Like a detective he discovered extremely diverse records in
Munich that reveal many secrets behind Duchamp”s sources of inspiration.
The entire undertaking is presented in a publication that shares the same
title as the sculpture. In addition to an introduction by Winfried Nerdinger
and a conversation with Andreas Wutz, Rudolf Herz unfolds the content of
the 300-page-thick book with the aid of sketches, diaries, historic photographic prints, architectural plans, and postcards, which are published by
the Moser Verlag (Munich). Thus he presents the French artist in a totally
new light and context.

overdraagbaar en dus duurzaam in gebruik. Met een gevel als een masker in de
taal van de stad. Zoals historische architectuur in zijn ogen steeds geweest was.

Deze thema’s had hij al eerder ontdekt in het meest Europese huis, 100 jaar
geleden gebouwd. Het was het eerste huis van Loos, en zat boordevol
verstoringen en vraagtekens, verwarringen en dubbele coderingen… Een huis
als een ruimtelijk plan, of had het plan ook een betekenis in de derde dimensie?
Kon het zijn dat een doorsnede meer betekent dan een plan om inzicht in de
ruimte te geven. Had die architect trouwens niet ooit eens gezegd dat zijn woningen niet gefotografeerd konden worden en enkel in realiteit konden worden
ervaren? Had een gevel bijgevolg te maken met de uitdrukking van wat er zich
functioneel in het interieur afspeelde of was daar een duidelijke scheiding? Elke
passant hoefde niet te weten hoe iemand een huis bewoont. En, was een huis
nu niet geconcipieerd om te bewonen, waarbij het interieur afzonderlijk bepaald
was van het exterieur?
Een stadswoning, stedelijk huis, bijgevolg eerder verticaal, dat was nu
wat hij wou vragen, een aanwezige onopvallende woning in een Europese stad.
Een huis voor hem met de nodige familiariteit, bruikbaar en onopzichtelijk maar
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7 – Voyage en Italie
			 (Over de ideale villa als beeld van de anti-ideale stad)

De reiziger had een betekenisvolle passage gehad bij zijn eerste verblijf in Italië.
Hij had er naast de alomgekende palazzo’s in Rome en Firenze en de dwaaltocht
doorheen Venetië ook een tijd vertoefd in de Veneto, op zoek naar het toonbeeld
van wat een huis meer kon betekenen wanneer het zich kon meten met
landschap en stad. Of wanneer een architect voorbij het gebouw an sich kwam
en een eigen methodiek kon scheppen.
Zijn reis had hij neergeschreven in een verslag dat hij aan zijn architect
wou tonen als onderlegger voor de opdracht van een villa of een palazzo, in
zoverre dat daar op dit moment van de opdracht nog plaats zou voor zijn op de
wereld. Ooit had Donald Judd hem verteld dat men enkel nog kon bouwen op
plaatsen waar reeds was gebouwd. Misschien was dit een aanleiding om een
dergelijke plek op te zoeken, of tenminste na te denken over wat bijvoorbeeld
ook een reconstructie zou kunnen betekenen, niet louter formeel, maar ook als
ideaal. En misschien zou dit dan ook de plek worden voor zijn palazzo of villa:
een (palladiaans) gebouw dat maar deels was gebouwd, of reeds verbouwd
en dus dringend aan een andere interventie toe was. Het hoefde bijgevolg niet
onmiddellijk palladiaans te zijn: het ging hem om het verder bouwen van / aan
een iets onaf en dat een nieuw beeld kon opleveren maar als gebouw verder
reikte dan de opgave. Palladio diende enkel als klankbord, als referentiemodel.
En de grootte zou afhankelijk zijn van de plek, de situatie en het gebeuren van
wat bestaat en voorhanden was.
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8 – Loslaten
Iets intrigeerde de reiziger: tot nu toe was hij begaan met een Westerse manier
van denken waarbij volume en ruimte steeds als positieve elementen werden
geconcipieerd. Een negatieve ruimte had hij tot nu toe niet begrepen, evenmin
het begrip leegte als iets dat kon worden vorm gegeven.
		 In zijn boek The Art of Looking Sideways uit 2001 beschreef Alan
Fletcher het belang om ruimte als een essentieel iets te expliciteren: “Space is
substance. Cézanne painted and modelled space. Giacometti sculpted by taking
the fat off space. Mallarmé conceived poems with absences as well as words.
Ralph Richardson asserted that acting lay in pauses… Isaac Stern described
music as “that little bit between each note – silences which give the form”… The
Japanese have a word (ma) for this interval which gives shape to the whole. In
the West we have neither word nor term. A serious omission.”
		Ma is het Japanse woord dat kan worden vertaald als kloof, ruimte,
pauze of de ruimte tussen twee structurele delen. Het ruimtelijk concept is progressief ervaren doorheen intervallen die een ruimtelijke bestemming hebben. In
het Japans is ma het woord voor ruimte, maar het suggereert interval. Het wordt
het beste omschreven als een bewustwording van de plaats – een plek –, niet
in de betekenis van een ingesloten driedimensionale entiteit, maar eerder als
een simultane bewustwording van vorm en niet-vorm als derivaat van een verscherping van visie. Ma is niet iets dat ontworpen wordt door compositorische
elementen; het is het ding dat plaats vindt in de verbeelding van de persoon die
deze elementen ervaart. Daarom kan ma omschreven worden als een eigen andere plaats waarbij de betekenis van interval het dichts aanleunt bij de Japanse
betekenis. Misschien had dit zijn aandacht getrokken: het feit dat overgangen
meer kunnen zijn dan louter een passage doorheen een muur, dat een overgang
ook een tijdsduur kon inhouden met een eigen bewustwording. Hij dacht aan
de Franse huizen uit de 18de eeuw en hun poché-ruimten, en aan de Italiaanse
pleinen waar men via kleine doorgangen en / of portico”s vanuit een straat een
plein benadert. Maar hij dacht ook aan het feit dat een plek niet louter meer door
zijn functie te bepalen is maar eerder door de eraring die er zich afspeelt.
		 In die zin vroeg de reiziger of deze manier van loslaten van essentiële
ruimte en het belang stellen aan datgene wat zich tussen de dingen bevindt,
kon worden vertaalt in architectuur, of materie steeds concreet dient te worden
omgezet in een materie vanuit de aarde, of glas dit kon opnemen. Zoals
Mussolini een transparantie voor ogen had voor zijn fascisme en waarop
Terragni had ingespeeld met zijn Casa del Fascio, of zoals Paul Virilio over
transapparence schreef als nieuwe uitdrukking van hedendaagsheid bij het
bestuderen van het werk van Jean Nouvel. Of misschien was het œuvre van
Junya Ishigami, de derde generatie na Toyo Ito en Kazuyo Sejima en actuele
vertaler van het post-metabolisme, wel een essentieel beeld hiervoor…
		 Hoe waanzinnig het idee ook was, misschien kon zijn architect juist
deze gedachtegang omzetten in een folly, een functieloos gebouw dat louter
zichzelf dient, bijgevolg zich de inhoud van architectuur toeëigent en dus de
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ervaring als inhoud stelt. Een folly op een welbepaalde plek, misschien enkel een
bouwkundige structuur vanuit zijn fascinatie voor sommige structuurbedenkers (tussen het woord ingenieur en ingenieus is er bovendien maar 1
letter verschillend). Misschien drijvend aan de Punta della Dogana, of op de
Chinese muur als herinnering aan de ontmoeting van Abramovich en Ulay, of
in de tuin van een psychiatrische instelling, of in een Engels parklandschap, of
in het dirty realism in de Bronx, of als tijdelijk paviljoen bij de Documenta 14 in
Kassel, of op de 14de Internationale Architectuur Biënnale van Venetië onder
leiding van Rem Koolhaas, of in Tschumi”s entre-deux ruimte in Le Fresnoy in
Tourcoing…

		
9 – Perceptie en projectie
Zijn omzwervingen en discussies en de antwoorden van zijn architect hadden
de reiziger doen inziens dat hij concreet naar iets op zoek was. Iets wat hij
tot dan nog niet had kunnen formuleren. Hij had steeds in vormen gedacht,
nauwelijks in ideeën en verbeelding, en had zo gehoopt dat alles zich zou
concretiseren. Stapsgewijs was hij tot het besef gekomen dat hij misschien
iets zocht dat nog niet bestond. Iets dat hij zich had ingebeeld en nog niet
kon omschrijven. Het leek hem een grootse opgave om dit neer te schrijven.
Thuis bekeek hij het schilderij dat hij vroeger eens had laten schilderen door
een bevriend kunstenaar en hij vroeg zijn architect om een gesprek over wat de
toekomst kan zijn, wat voor hen beiden een niet-gedefinieerde zoektocht is, wat
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passie betekent en wat hun verlangens zijn in het eigen vakgebied. De reiziger
was kunstzinnig, hij wou de wereld in zijn huis geprojecteerd zien, onafhankelijk
van wat wereld en huis zouden kunnen betekenen.
		 Het gesprek met zijn architect had hij later neergeschreven, hij had het
geschetst, en het zou nu de formulering worden van een werkelijke toedracht.
Maar dat kon of wou hij nog niet bepalen: er was enerzijds het schilderij dat
hem nu op een andere manier intrigeerde en anderzijds was er het besef dat
hij op het punt stond van iets te zien, te schrijven, te tekenen, iets wat binnen
afzienbare tijd misschien van onnoemelijke betekenis zou kunnen zijn. Maar zijn
geest kon niet verder denken dan waar hij tot dan toe in staat was. Er waren de
limieten, de beperkingen maar er was tevens het inzicht, het doorzicht dat hem
sterkte. En er was het gesprek met zijn vriend dat hem aanleiding gaf tot perceptie van een thema waarover nauwelijks nog iemand durfde te spreken, maar dat
de mensheid steeds had bezig gehouden. Vitruvius, Godard, Loos… Hadrianus,
Plato, Borromini… Wittgenstein, Terragni, Tarkovsky… Wenders, Richter,
Grunberg… Palladio, Venezia, Calvino… New York, Dotremont, Van Eyck…
Friedrich, Tokyo, Schinkel… Shinohara, Amenothep, Lalibela… Alles had er iets
mee te maken, alles had dezelfde zoektocht als onuitgesproken onderlegger,
alles bevond zich te midden een twee millenium (voort)durende sequentie.
		 Was de architect nu ook niet zelf de reiziger? Was de architect
ook niet het personage in het onderwerp van de architectuur? Eén ding werd
duidelijk: zijn weemoed had hij omgezet in iets wat een eeuw later voor een
belangrijke ontdekking zou doorgaan. Pas na het neerschrijven van het gesprek
– hoe moeizaam ook hij zijn taal kon omzetten en vatten – en het bestuderen van
de 18de-eeuwse salons en kunstkritiek, besefte hij waar hij die negen weken was
mee omgegaan: de constructie van een geprojecteerd ideaal, een verhaal dat hij
in een architectonische constructie wou omgezet zien. De architect – de reiziger
zelf dus – besloot om zelf een aantal stellingen uit te schrijven waarover hij het
in de toekomst wil hebben: over vorm en inhoud, context en site. Een eigen
projectie.

Introductietekst ADSL 2013
In the recent past some catastrophic moments leaving a post-apocalyptic
atmosphere made the world realize that something regarding our attitude
towards the built environment had to ameliorate. The tsunami in Fukushima
came out to be a major concern in architecture, interior, urbanism and
landscape. The Japanese pavilion on the 2012 Venice Biennale as proposed by
Toyo Ito showed a positive response on how to deal and to go on refinding the
territory and life.
In their art work called News from Nowhere (as the title gets its
inspiration from William Morris’ book of 1890) and presented at the (d)ocumenta 13 in Kassel, the South-Korean artists Kyungwon Moon and Joonho Jeon
asked themselves what the future holds for us today when everything – from
climate, environment, societies, economies, countries, and religions to artistic is
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changing rapidly. Their retrospective from the future, as they call it, is a reflection
on the function of today”s society through in-depth conversations on current
practices and thus suggesting future visions.
The Japanese architect Junya Ishigami projects new spaces with solutions for a future era where all materiality disappears and air, clouds, landscape
and water are becoming the new architectonic structures. This way dissolution
is appearing: a new product formed by dissolving a body, so to become a solution (it has to be said that in the Dutch language dissolution and solution are to
be translated with the same word – oplossing –.)
ADSL 2013 is about the research of new possibilities and expressions
to go beyond the known boundaries – dissolution –. It aims for a new future
in architecture, interior, landscape and urbanism, where no longer the actual
affairs occur, but through interpretations in art, photography, movies, drawings,
diagrams and/or models, a new awareness of future spatiality will be set up –the
solution– to become a new reality.

Olafur Eliasson, Take your time, The Museum of Contemporary Art,
		

Chicago, 2009

Introductielezing ADSL 2013
In his book Straw Dogs (2002) the British philosopher John Gray wrote that there
is only a linear evolution to be traced in the sciences and techniques while the
ethical, culture and sociology show a recurring circular story.
As there is at this moment an exhibition on the Japanese architect Junya Ishigami in deSingel while for ADSL we have the theme of Dissolution which was
decided a yea ago, it is good to trace some small history on the content of the
Japanese interpretation of the word space and the meaning in its context,
showing some examples of recent architecture, objects and symbols, since they
are thought after the period of the metabolism in the sixties. They express
so-called postmetabolist ideas in a period where here in the Western world
postmodernism as a recurring item on the history of architecture can be traced.
We can’t do otherwise than reflect on some Japanese space concepts
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such as i.e. ma that explains a time-space relationship for which in the western language systems there doesn’t exist a word explaining this meaning and
we simply translate as negative space. Ma is not something that is created by
compositional elements; it is the thing that takes place in the imagination of the
human who experiences these elements. Therefore ma can be defined as
experiential place understood with emphasis on interval.
We need to keep in mind other concepts such as ke that means the essential nature of things as we call this atmosphere, iki which stands for richness
in sobriety or aesthetic ideal, and oku that is the innermost space and always
implies the notion of depth, also related to emptiness but also sky or heaven, so
to understand or to trace the meaning of space in Japan.
Ma stands also i.e. for the enclosed interval spaces in between the
house and the garden as it is also the space between the stones in a Japanese
garden as the Ryoan-ji in Kyoto, just to let it understand in a western way but we
will see that the Japanese context and meaning space is much more complex
than the formal looks.
In 1997 Toyo Ito wrote a text on his White U house in Nakano by
explaining the problems with the verbal explanation of architecture. Ito stated
that “People who are in keeping with the times already understand more or less
what is meant when architecture is discussed in terms of forms. Nonetheless,
it seems to me that there are too many architectural works that cannot be read
without reliance on the intercession of the intellect of the person examining
them. In other words: there are too many buildings that can be understood only
when they are accompanied by verbal explanations. And i consider this as a sign
of degeneration.” The White U House in Nakano is about the concept of the
dismantling of meaning spaces. For Ito it is the morpheme placement (morpheme
as being the smallest meaningful unit in i.e. language). It is about the curving
versus the staggering. As Ito even explains his aim: “To abandon symmetry
during the design process and placing interior elements as to weaken the strong
sense of meaning.”
Maybe the concept of ma becomes clear in the Azuma House by Tadao
Ando. This freestanding row house, based on the Japanese nagaya, is build up
on two volumes and an open space in-between them. It is the main space, not
a residue or left over as we here in the western world see volumes as positive
and open space as negative, but a very well designed proportional space. In
this instance, the house is treated symbolically as one isolated segment of an
old-fashioned row house. The spatial composition is centrifugal and the light
court is the centre of the whole. It provides the only contact with the exterior
and with the world of nature, represented by light, air, rain falling into the court
space and playing an important part in determining the nature of the spaces
opening on it. We do see here that nature is playing an important role in the
concept, not just the built material or the freestanding architectonic concept.
Kazuo Shinohara is an architect who was honoured by Kazuo
Sejima at the 12th Architecture Biennale in Venice. In his projects he was always
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searching for the rejection of the frontality and introduction of the diagonal.
For him these issues are linked to the naked realities of meaning. He wanted to
introduce the savage space and the style of the antispace as being his evolution
of meaning space. He always rejected the Japanese modernism of the fifties.
His own basic principle was that the house is the meaningful space and his
concept of the savage machine is a working hypothesis, which is produced in the
course of the development of that space. It begins with the recognition and not
a simple affirmation of the Japanese architectural tradition and is thus different
than Le Corbusier’s meaning of machine, which is the rejection of styles.
Shinohara stated he had always used style as a method in his thoughts about
space. Finally for him concepts such as antirationalism or Eternity-Evolution of
his Meaning Space were important. Even in 1962 he was going that far by saying
that the significance of his house expressions were giving the houses their
raison d’être in a modern society such as works of pure art have.
It was Eisenman that said that Fujii was the first deconstructivist
architect, although both denied that notion. In the text in 1980 called Architectural
Metamorphology Hiromi Fujii states that by metamorphology he means more
than the simple transformation of a square into a circle or a straight line into a
curved line (remember the Ito project about these items). He quotes: “I have in
mind alteration of the conformity that establishes theories and the codes that
make possible the transmission of meaning under ordinary circumstances.”
As a concrete example Fujii refers to the Baroque architect Francesco
Borromini, for him an eccentric architect because in its architecture the
elements do not always adhere the prescriptions of classical synthetical order
as i.e. his columns sometimes function as buttresses. These alterations of
meaning or code is what he intends to convey by the word metamorphology, thus
going beyond morphology. This became clear in his proper architecture when
during a design process the inside part of the walls became visible outside and
vice-versa. Starting from the abstract cube image of the Wittgenstein house and
by a complex method of shifting walls his architecture got what he called as
quintessential architecture and suspended form. We can say that suspension is
also a form of dissolution.
About the Sendai Mediatheque, Ito said that it needed to be the
image of a new urban function space for a new age … fusing sensual media with
electronic audiovisuals while creating a space which affords communication on
varying scales. In other words, it needed to be program-less. The aim of his
proposal was a simple, prototypical building. “By prototypical, explains Ito, I
mean to say not a specific form of building but rather a system capable of
meeting any and all programmatic conditions that might arise.” Finally the
building is not about an ordinary transparency, but something more physical and
substantial. It was almost as if an x-ray photo was instantaneously exposing
every part of a darkened interior to view something light and ephemeral.”
Dissimilar to the Freudian uncanny, which is actuated by memory, based
perception, the Mediatheque, being the first building of its kind that had not an
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influenced body. Its transparency resulted in a transformation of perception;
a paradigm shift which was symbolic of the relationship between body and
information.
Here too in the Ghent Forum project, transparency and reflection are to
determine the visibility of what goes on inside the building. But the separation
created by the façade line is not ignored. The façade surfaces are the boundaries
of a separate world. Ito and Branzi describe the interior system of the building
as a system of caves. The organic concrete shell structure creates two
complementary, branching spaces. The sharp incision of the glass façade
demonstrates the contiguity and the labyrinthine quality of the correlated
spatial systems. In this case, rather than a fictitious continuity, an analogy with
the city is presented. Urbaneness does not need to be staged and directed here.
The analogue is a complex of coulisses – not the place where the formal
connectedness of a community is professed. In Ito and Branzi’s cour des
miracles the collective is splintered, in order to bring the loner before the
seductions of the unknown. The effectiveness of the system is entirely
dependent on its expanse and its depth. The performance hall cannot be allowed
to undermine it, and therefore it has been installed in the largest void.
In 1976 Arata Isozaki wrote in his text The metaphor of the Cube that
“Because of its innate instability, the cube is rare in such natural phenomena as
crystal formations.” In working with the conceptual artist Yoko Ono he got into
the system of the cube, something he declared as rooted in the Japanese
history, as is also the square, referring to Japanese teahouses and garden
pavilions.
For the N-House in Oita, Fujimoto stated: “I have always had doubts
about streets and houses being separated by a single wall, and wondered that a
gradation of rich domain accompanied by various senses of distance between
streets and houses might be a possibility, such as: a place inside the house
that is fairly near the street; a place that is a bit far from the street, and a place
far off the street, in secure privacy. That is why life in this house resembles to
living among the clouds.“ For this reason we can’t hardly nowhere find a distinct
boundary, except for a gradual change in the domain. One might even conclude
out of this principle that an ideal architecture is an outdoor space that feels like
the indoor and an indoor space that feels like the outdoors. Fujimoto’s intention
was to make an architecture that is not about space nor about form, but simply
about expressing the riches of what are between houses and streets.
In the 1989 Transfiguration event of Europalia Japan, Kazuo Sejima
made a small installation in a Brussels house, called Architecturium. This
project - in fact it was only here second project, an installation in the Horta
Waucquez stores in Brussels - was about a space explaining the concept of
Transfiguration. Here the five selected architects of the exhibition were
integrated through constantly changing images and were stimulating and
challenging each other. All the presented images in this space became in one
atmospheric unity as a start of what could be a global environment. For
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Sejima it was as if collected fragments of memory, just like a normal building
site, were overlapping each other while these five architects – Fujii was one of
them – through frustrations and uncertainties would not know anymore which
position to take by entering the 21st century. Sejima was thus questioning the
content of the Japanese architecture and for sure the selection by the curators,
although, which is typical Japanese, making a gray intermediary zone into a
dismantled meaning space. About the Louvre Lens project Kazuo Sejima speaks
as following: “There is a central volume of glass introducing a void in between
the building volumes. To actually fuse nature and building, a high reflective
polished and anodized facade clad the volumes, rendering blurred reflections of
the surroundings, changing with the scenery, the weather, and the position of the
visitor. Her idea of the Biennale Theme People meet in architecture became quite
readable in this project in which forms are reduced towards total abstractness
and even almost superfluous.
For the KAIT workshop place Junya Ishigami wanted to provide
earthquake-resistant walls, but make this building work on just an ensemble of
slight pillars of varying proportions. What shape the sections would be, the
coordinates and the angles of the pillars would be adjusted by the millimetre.
Some questions did arise. How densely set should the pillars be? Resultant
spaces would be best open toward which directions and to what extent? The
studies Ishigami did to examine these issues became quite extensive such as
models in numerous scales ranging from small to extremely large, sketches with
the plan depicted in dots, to explore just what kind of spaces would exist between pillars. For his installation at the Venice Biennale in 2010 Ishigami wanted
to exhibit something that exists somewhere between architecture and a model,
with a width of four meters, a depth of 14 meters and a height of four meters.
He explained being experimenting with how to create out of carbon fibre a large
structure that might appear invisible at first glance, but would reveal itself as it
is approached. The model would have the dimensions of a building, but its
structural members will be incredibly thin, with columns and beams of 0.9mm
and 0.02mm in thickness - more the scale of a model - and it will come in and out
of view as visitors move around the space. Finally he thought that this model
probably is unrealizable as actual architecture, but through this project he
wanted to use architecture to create a new sense of transparency, a kind of
building of air. Usually the word transparency evokes images of glass or other
transparent materials, but even glass requires supports to be held in place.
Olafur Eliasson, a Danish artist who frequently makes use of natural
phenomena in his work, created a kinetic installation called Your Split Second
House. In a dark room, three streams of water twist in the air, falling from the
roof to the floor in an erratic motion. The sound is continuous, but the strobe
lighting illuminates the room in tiny intervals, during which the water seems
immobile, like a smoothed-out bolt of lightning. The installation nicely
establishes the limits of your own perception – at first, you’re not sure how to
interpret what you’re seeing – but at the same time your vision is stretched
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to physical capacity – you’re sure you saw something and want to investigate
further.
“Nothing is more beautiful than a person’s own perception”, Ann
Veronica Janssens once said, “I try to push it to its limits”. In accordance with
good Japanese tradition, Ann Veronica Janssens tries to make room for people.
Her proposals are the opposite of the narcissistic, authoritarian monologue,
which excludes the existence of others. It was really just about the fact that you
should take time to look at works of art. That is why the spectators arriving at the
museum could find themselves in one of these mist sculptures. Because
visibility is limited and there are no orientation points, as soon as you enter a
space like that, you start to move more slowly and more cautiously. You do it
almost mechanically; you don’t need to think about it. Your experience of time
slows down because there are no recognizable landmarks or distances.
The project for the Blur Building by Diller & Scofidio and Rentro went
through many permutations. But in the end – not least for reasons of money –
what was left with in Blur is the manufactured cloud with the Angel Deck (now,
not a water bar but a viewing deck) nestled at its crest. Thus the whole thing is
about what makes the project a paradigmatic instance of the way contemporary
architecture responds to the complexities of its broader social environment in
terms of its specific medium - and that is, as Diller+Scofidio put it, the radicality
of an absent building, the remarkable, audacious commitment to a building that
was not a building at all but a manufactured cloud: the making, as they put it, of
nothing .This core commitment was sounded by Diller+Scofidio early and often;
at the core of the project, as it were, was no core at all, but a commitment to
something featureless, depthless, scaleless, spaceless, massless, surfaceless, and
contextless.
Selah Sue, Trixie Whitley, Nestky, all of them are approximately the
age of our students and all did find a proper way in their world, namely popular
music. This generation of young architects here in this space, I don’t call them
students anymore, are standing now for the same starting presence in life.
This year’s item thus is about the concept of Dissolution for the
workshops, we can say it is about the solution when talking about the lectures.
In reference to the end speech of two years ago, again I would like to trace the
importance of, I call it, loyalty towards a young generation who are hungry for
another mental space beyond the functional, to trace the searching towards
applying the proper emotional desires, learning out of vast principles so they can
integrate them in meaningful spaces. A research towards the necessity of the
essential.

Raf Geysen, Een architectonisch discours - Tre et uno assieme, 2013.
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Publicatietekst
Ultieme grenslijn
‘Torre Romantica’, het afstudeerproject van Raf Geysen (Open Studio, UA, 2013), is in
feite opge-steld als ‘een essay in de architectuur’. Het ontwerp draait rond ‘interioriteit’,
wat opgevat kan wor-den als een rechtstreekse reactie tegen de heersende tendens van
‘explicatie’ en veruitwendiging. Dit is minder naïef dan het lijkt, aangezien het beeld wordt
ingeschakeld om een theoretische kritiek te kunnen communiceren.
Het ‘programma’ van dit project stelt de interne ruimte van het monument voor als een
compositie van kamers waarin de wereldreiziger (lees: de architect) herinneringen kan
verzamelen. De herinnering werkt dan als ‘spoor’ tussen het abstracte, immateriële idee in
de tijd, en de concrete, materiële extensie daarvan in de ruimte.
Het gehele ontwerp is beladen met een Romantisch dualisme: de eenzame wandelaar
tegenover het landschap, vertaald naar de hedendaagse context van de metropolis.
De ‘subjectieve interioriteit’ wordt uitgespeeld tegenover de buiten-wereld om terug
te komen tot de sublieme ervaring van sa-crale ruimte. Het is dan ook de natuur die de
beleving van de Torre Romantica beheerst, met de oculus als hoogste punt, als ultieme
grenslijn.
Maar we moeten tegelijk ook begrijpen dat de oculus in essentie een architecturale
verbeelding is. Het is daarom belangrijk om niet verleid te worden door de melancholie van
de romantiek, met alle nostalgische, Rousseau-achtige reflexen van dien. De werkelijk
sacrale ruimte gaat voorbij aan een-der welke soort van externe representatie door
zichzelf voortdurend in vraag te stellen. Dit concept is binnen het hedendaagse
architectuurlandschap bijzonder relevant, nu een trend van onkritisch regionalisme en
ironie de bovenhand begint te krijgen.
Maarten Lambrechts, 2014.

Het project Hommage au Borinage van Giel Sengers is niet zomaar een
architectonisch verhaal of oplossing voor een gestelde vraag. Het gestelde
eerbetoon schrijft zich, graaft zich, in een parcours van ervaringen, gaande
van het wandelen doorheen een getekend landschap tot het tijdelijk
verblijven te midden van geschiedenis, en getuigt van een diepgaand respect.
Dit wordt gevoed door een bewuste houding dat architectuur meer is dan
louter een antwoord op een programma, een site meer dan een aanleiding,
een ruimte meer dan driedimensionale afmetingen. Het beklijvend
atmosferisch resultaat zet zich vast onder de huid van elke bezoeker in de
hoop dat hij/zij, willen of niet, het voorbije leed van een generatie dank zij wie
wij verder leven, essentieel ervaart. Of dit nu een versie van nieuwe romantiek
is of niet, staat buiten kijf. Van belang is dat een project als dit zich nestelt in
het collectief geheugen van de architectuur vandaag waarbij geschiedenis
een nieuwe toekomst brengt als een vorm van hervinden van een verloren
werkelijkheid.
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Giel Sengers, Hommage au Borinage, 2016.
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– Lezingenreeks
				
NL/VL Reset 2014
			
– ADSL 2014
				
Absence

		
Begeleider
			

Christian Kieckens

Thema’s
		
			
– 1 MA – Semester 1 (Perceptie – Ruimte – Vertoog – Kritiek)
				
Haus / House
				
– Beeld en Betekenis:
					 Modern / Klassiek
				
– Tekening en Perceptie:
					 Het zien naar (Zwitserse) Architectuur
				
– Maquette en Perceptie:
					 Het (analytisch) lezen van (Zwitserse) architectuur
				
– Ruimte en Taal: (Kubus oefening)
					 Een huis als een ‘idee’
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 ETH SchauBox, Zürich
				
– Taal en Verbeelding: (publicatie en kritiek)
					 Words & Things
			
– 1 MA – Publication Course
			
– 1 MA – Semester 2 (Perceptie – Ruimte – Vertoog – Kritiek)
				
Haus / House
				
– Beeld en Betekenis:
					 Een fascinerende structuur
				
– Ruimte en Taal: (Kubus oefening)
					 Een huis als een idee
				
– Maquette en Perceptie:
					 Het (analytisch) lezen van (Milanese) architectuur
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 Het groot-stedelijk huis, Via Pantone, Milano
				
– Taal en Verbeelding: (publicatie en kritiek)
					 Words & Things		
			
– 2 MA – Masterproef:
				
– The Manifesto Series
					 1 – Een klein stedelijk blok als aanzet voor een 		
						
groot-stedelijk huis
					 2 – Mein Haus (Campanile)
					 3 – Gestalt
					 4 – Donkerte en Licht
					 5 – Ambition and Utopia
				
– Open Studio

		
Studiereizen 1 MA
			
			

– Zürich, 18-21 november 2013
– Milano, 21-25 april 2014

		
Uitgenodigde gastprofessoren ADSL 2014
		
		
		
		
		
		

Hélène Aarts, Inaki Bergera - Caros Labarta, Marcello Bondavalli Nicola Brenna - Carlo Alberto Tagliabue, Sabine De Schutter,
Florian Fischer - Reem Almannai, Guillermo Guimaraens,
Daisuke Hattori - Steven Schenk, Aleksander Kostic,
Monica Margarido, Dani Modol - Els Nulens, Nestor Montenegro,
Monica Pacheco, Holger Schurk, Dora Sweijd, Sarah Westphal

		
Uitgenodigde gastsprekeres lezingenreeks
			
			
			

Tony Fretton, Janpeter Wingender, Felix Claus, Jo Janssen,
Annette Marx, Helena Casanova, Job Floris, Anne Holtrop,
Christian Rapp

		
Externe juryleden masterproef
			
			
			

Marie José Van Hee (1 MA_Semester 2)
Katrien Vandermarliere, Bernard Colenbrander,
Wim Vandendriessche (2 MA)

		
Studenten 1 MA – Semester 1
		
		
		
		

Jeroen Beyers, Kris Cuylits, Pierrick Debraekeleer,
Arne De Crom, Fedde Holwerda, Rick Hospes, Niels Loyens,
Ben Rutsaert, Gitte Van den bergh, Lisse Vanbrabant
Suzanne Apflebeck, Marieke Faurie, Gabi Villarino, ...

		
Studenten 1 MA – Publication Course
			
– Wouter Antonissen, Hannes Hulstaert, Hakan Ulusel,
				
Valerie Ruiters, ADSL 2012 Transformer
			
– Marcos Crespo Ibanez, Ines Hernandez, ADSL 2009 		
			
– Philippe Deroo, Frederic Kronenbitter, Adrien Maeschalck,
				
Antwerp Architecture Guide since 1980
		
Suzanne Apfelbeck, Celine Coderch, Francesca Conte,
		
Francesco d”Angelo, Laura Derboven, Marieke Faurie,
		
Katharina Hoekstein, Piero Parin, Julian Ruiz Castellar,
		
Sophie Schober, Melanie Vanz

		
Studenten 1 MA – Semester 2
		
		
		

Martin Denayer, Bart Hanssen, Marnik Heijligen, Ine Mertens,
Linde Muyshondt, Hendrik Peeters, Maxime Peeters,
Rutger Pompen, Bert Schellekens, Bruno Spaas, Robbe Theuns,
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Magali Thunus, Hakan Ulusel

		
Studenten 2 MA – Masterproef
			
– Shone Beeckman, Groenplaats Antwerpen
			
– Jorrit Berckmans, O I II III IV V, Een primitief cultureel nest
			
– Mattijs Cloet, Culturele en groene kaserne
			
– Tim Coulier, In-between the systems
			
– Fatme Hassan, Bundeling I-V, Villa Ovidius
			
– Barrington Lambert, High Performance Row Facilities
			
– Mara Nuyens, Propadeutik I, Sculptural presence in the
				
entropic landscape
			
– Mats Van der veken, Oddly Familiar
			
– Donald Van Ruiten, Onofre en de architect, De stad in de stad
			
– Hans Verelst, In Movimento
		
Programma 1 MA Semester 1
			
Perceptie - Ruimte - Vertoog - Kritiek

			

Koorpaneel Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia, 1465

Op welke manier dienen we aanwezig (of afwezig) te zijn op een plek? Wat
zeggen ons archeologie en morfologie? Wat zegt de geschiedenis, geografie,
economie? Wat is een architectonisch idee? Wat is een concept? Is dit meer
dan louter een ruw beeld? Wat zijn de criteria voor een te bouwen concept?
Hoe omschrijven we een concept? Kan een concept te maken hebben met
bouwbaarheid? Wat houdt langer in stand: oppervlakte of substantie: waar,
wanneer, hoe, waarmee? Wat bezit een betekenis? Wat is noodzakelijkheid?
Is architectuur kunst? Bestaat kunst in het bouwen? Wanneer wordt een
gebouw architectuur? Wanneer is architectuur een plezier (voor ons en voor
anderen)? Hebben architecten tot nu toe andere dingen gedaan dan
Be‐Huizen? Moeten we niet opnieuw zoeken en proberen te her‐vinden? Hoe
kunnen we de dingen zeggen? Hoe geven we meer terug dan gevraagd? Wat is
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onze houding in de wereld van het bouwen? Wat willen we vandaag
verkondigen? Wat heeft karakter? Wat wil identiteit zeggen? Wat betekent een
ruimtelijke kwalititeit ? Wat is ruimtelijke ervaring? Wat is schoonheid?
			 Haus / HOUSE
			
(Een discours over abstractie en over het moderne en klassieke)
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 te midden 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 te
midden de stad die fungeert als een niet-plaats van voorbij gaan.
		 Studio 4 wil een architectonisch/stedelijk concept 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, sociale en
maatschappelijke 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 één voorbeeld uit de
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lijst van Centraal-Europese huizen uit de 20ste 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 dichtstedelijk weefsel met
geschiedenis, cultuur en representatie. Studies vragen naar analyses en
strategische theses naar contextualisering, de confrontatie tussen het locale en
het globale, tektonische 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 hetmoment 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 weidse 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 idee 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 container en als berging (in het gebied van de bouwkunde)
in elk van beide uitgebeeld? Hoe verwordt de huid (bergen / behuizen) de
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mediator tussen een interieure sfeer als weggenomen uit de stad (en is dit zo?),
en de exterieure sfeer van de stad? Is dit 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 een oord van
herbergen wordt, een thuis, een private ruimte? Zijn er gradaties van privacy
en het publieke die een uitdrukking hebben op de constructie van het idee van
huis?
		 Vragen ter overweging in de analyse
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 solitaire 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 meer nomadisch 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 mogelijke 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 Angelsaksische
(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 (idee 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 zegt ons archeologie? Geschiedenis? Geografie? Utopie?
		 Wat is een concept? Is het meer dan louter een ruw idee? Op welke
criteria is een huis gebouwd? Hoe beschrijven 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 architectuur? 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,
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bewonen, behuizen? Wat heeft karakter? Wat wil identiteit zeggen?
		 Substantie / Oppervlak
Het eerste refereert naar gebouwen waarbij de structuur of doorsnede het eerste
ontwerpelement is (Vitruvius’ idee van substantie). Het tweede refereert naar
gebouwen waarbij een oppervlakte behandeling, meestal van representatieve
aard, het ontwerp domineert (Vitruvius’ schaduw). Deze gebouwen zijn bekleed
of omhuld met een materiaal dat als een separate huid tegenover de structuur
staat, of dat over het concept van structuur het ontwerp domineert. Enkele van
deze voorbeelden zijn rechtstreekse toepassingen van Semper”s verwijzing
naar textiel in het bedekken van de wand. De derde categorie ligt tussen de andere twee en handelt over gebouwen waarbij de gevels een substantiële gevel
hebben. Hier maken structuur en oppervlak een gelijkwaardig integraal deel uit
van het bouwconcept.
		 Plaats / Niet-plaats
De plaats kan worden beschouwd als het moment van de statica en waar
betekenissen van lange duur, van traagheid, van reflecties worden geïntegreerd.
De niet-plaats laat zich in met snelheid, met korte periodes van aanwezigheden,
met wisselende beelden. De eerste is duidelijk afgelijnd, bepaald, heeft nood
aan bescherming, de tweede is de wereld van het openbare, van de totale mix,
dynamiek, bezit onscherpte en stelt zich bloot aan allerlei aanvallen vanuit het
globale. De plaats bezit karakter en identiteit. Kan dit ook worden toegepast op
de niet-plaats?
		 Abstract en/of modern en/of klassiek
Het gehele master-programma heeft de discussie tussen het abstracte, het
moderne en het klassieke als onderliggend thema. Dit discours wil een aanzet
betekenen naar het vinden van een context, los van de plaats. Plaats wordt
hierbij vervangen door “situatie”: de inbreng van de auteur als een vorm van
belangrijkheid voor de thematiek van de ingebouwde ruimtes.

		– Buildingness *
			
			

* notion originated from conversation with contemporary
American artist Dan Walsh

Historically new architectural identities always have been conjoined to the
evolution of new world views, to the development of new building techniques, of
new materials, to the research into the scientific, etc. During the past few
decades other and different phenomena have come to the fore as the use of and
the dealing with cultural intelligence within the process of projects. Nowadays
one distinguishes four main directions into architecture: a series of linguistic
influences, the mainstream on new program-typologies, the “artistic”architecture and the idea of awareness of tradition.
		 Architecture on the whole can be regarded as an intelligent answer to
the primary demand for protection and shelter. Architecture thus is the
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undeniable striving towards the establishing of this material space as such. Yet
furthermore it always has to do – in an immediate, direct and continuous mode –
with the building of this space.
		 At this stage architecture has become a particularly mediate given
by which it has uplifted itself to a level of highly personalized contradictory
formal(istic) themes; self-referential as well as unique-formalistic. Particularly
cultural events and solutions are becoming the only images for architecture: the
exquisite monuments. The act of contemporary building goes to ruin, in
contrast with the equilibrium of rule and exception, and turns into a story where
rule has become exception and exception has become rule.
Identity has nothing to do with style or form but with the circumstances of place
and attitude, nor with an alien expression but with the recovering of a personal
language. Other forms come into being, they are not created.
		 A building obtains its form from the existing conditions and
contemporary context, from an accurately dealing with facts and things,
incorporating all possible restraints. The position in a place and mode by which
it is standing can but the result of a forced through search for reality and contemporariness. These elements are imperative in order to establish an
inextricable architecture.
		 Language and attitude are thus the first immediate causes within a
process of architectural thought. The language of architecture disposes of an
inherent logic and structure linked strongly to the awareness within building.
Every intelligent dealing with givens, each further recovering, results in the
essence of the notion of tradition, a further elaboration and rethinking based on
existing achievements.
		 As building deals with adopting and passing down, buildings have to
do with survival: economical durability in space and time.
Each architecture possesses an obvious absent presence and a present
absence. It all has to do with good building and directness. As the American
artist Robert Ryman describes his paintings - although always white squares
but every time differenciated in idea and realization - with the statement “It’s
about painting”, so one can say that in architecture - always doing the same but
in an other way - :”It’s about building”.
		 As building means dealing with a whole of accuracies as place,
context, materials, proportions, gravitation, techniques, spanning, history,
economics and so on, architecture is the result of an intelligent dealing with all
of these accuracies.
Each building isn’t architecture nor has it to be but each architecture has to do
with building.
		 Architects should first and foremost deal with building rather than
designing architecture.

		– Modernical
Het was 1926 toen Le Corbusier zijn Cinq Points de l”architecture publiceerde.

246

2013 – 2014 Universiteit Antwerpen

Het waren vijf punten waarbij hij elementen van een klassieke taal omkeerde
naar een andere expressie: muren naar pilotis, het niet-gebruikt dak naar le
toit-jardin, het kamertypologie naar het plan libre, de dragende gevel naar la
façade libre en het verticale raam naar la fenêtre en longueur, alles als een
emblematisch voorbeeld samengevat in Villa Stein de Monzie te Garches.
Als homme de lettre (zoals vermeld stond op zijn identiteitskaart) wist
Le Corbusier (met zijn naam als pseudoniem) op magistrale wijze een
strategische zet te plaatsen.
		 Het kan als een fait divers lijken, maar deze vijf punten zijn geenszins
onschuldig geweest. Elke periode in de architectuurgeschiedenis staat
trouwens gekenmerkt door een procesmatig verloop, gaande van de reactie
tegen een voorafgaande uitdrukking, over een algemeen aanvaard principe tot
een uitwerking van overdaad. De bekendste voorbeelden zijn alleszins de
evolutie van de gotiek of van de barok. Waar echter deze periodes gekenmerkt
zijn door wereldbeelden die zich afspeelden op andere terreinen buiten de
pragmatiek en meer met drang en symboliek te maken hadden, stond de
moderne architectuur gekoppeld aan het gebruiksmatige. Bijgevolg, waar
Le Corbusier zijn vijf punten inzette om de vrijheid van het architectonisch
ontwerp en vernieuwde ruimtelijkheden te ontwikkelen, resulteerde het
modernisme in een stijl en puur pragmatisch functionele toepassingen.
		 Reacties tegen een heersende trend van nietszeggende modern
ogende gebouwen waren duidelijk aan de orde in de jaren 1960. Het waren
voornamelijk Oswald Mathias Ungers, Aldo Rossi, Vittorio Gregotti en Robert
Venturi die opnieuw in de geschiedenis van de (Europese) architectuur een
nieuwe aanleiding zagen om uit de impasse te geraken. Het is merkwaardig dat
hun publicaties die een belangrijke rol speelden in een tijdspanne van één jaar
werden geschreven. Anderzijds waren er andere wereldproblemen aanwezig
en die aanleiding gaven tot metabolisme en structuralisme: het zoeken naar de
oplossing voor wereldproblemen op grotere schaal. Waar Europa op analoge
manier een reflectie neerschreef kwam er in allerlei overzeese gebieden eerder
een pregedigitaliseerde zienswijze ter sprake waarbij een geschiedkundige evolutie nauwelijks enige betekenis had.
		 Deze dualiteit die zich vanaf het begin van de jaren 1970 kenbaar
maakte, kan worden beschouwd als een eerste splitsing van een algemeen
taalgebruik. Het modernisme met haar abstracte présence bleek niet meer
opgewassen om overeind te blijven en verbleef in ene eenduidige laag.
Architectuur ontrafelde zich in een diversiteit en de zoektocht naar meerduidigheid, en inhoud. Pogingen om de evolutie nog in globale kenmerken te
kadreren, zoals het postmodernisme, neoclassicisme of het latere
deconstructivisme resulteerden in een kritisch pluralisme die eerder onderbouwd werden vanuit persoonlijke standpunten en architectonische expressies.
Een eerste publieke presentatie gebeurde bij de Strada Novissima zoals geïnitieerd door Paolo Portoghesi bij de eerste ArchitectuurBiënnale te Venetië:
architectuurgeschiedenis als algemene leidraad maar ingevuld door persoonli-
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jke signaturen, elk genesteld in een travee van de Corderie del’Arsenale.
Sindsdien heeft architectuur zich in een steeds versnellend tempo herwikkelt.
Tijdens de 5de ArchitectuurBiennale in Venetië in 1991 was het Amerikaans
paviljoen het eerste dat via een gedigitaliseerde uitwerking een andere richting
insloeg. Philip Johnson, voor de derde keer op rij een belangrijke speler in het
architectuurdebat - na de tentoonstelling over het modernisme in het Museum
of Modern Art in 1933 en de Deconstructivism expo in 1988 in idem museum te
New York-. Als curator (en geldschieter) voor het paviljoen had hij Peter
Eisenman en Frank Gehry uitgenodigd. Hiermee werd een andere toon gezet die
iets anders verduidelijkte: het Europese analoge gedachtegoed tegenover het
Amerikaans model van het digitale, aldus een omzetting van de dualiteit tussen
het klassiek en het moderne. Het ene te beschouwen als een verder zetten van
een proces met steeds vernieuwende input die zich al dan niet binnen het
architectuurveld aanbieden, het andere als een uiting van een autonome uitwerking met nauwelijks input van materie en ambacht maar met de nadruk op
een bijna autistische ontwikkeling die zich enkel ledig houdt in gesofisticeerde
computerprogramma”s met nauwelijks enige aandacht voor bouwbaarheid.
		 Maar waar analoge architectuur zich een houvast weet met typologie,
topologie en tektoniek, weet digitale geen raad meer en wordt ze onderhevig aan
elke vorm van willekeur. Beeld en betekenis staan hierin niet meer met elkaar
verbonden, laat staan dat het laatste nog enige waarde zou hebben. Een
Chinese opdrachtgever die aan Zaha Hadid een ontwerp voor een multifunctioneel torengebouw vroeg, wijzigde bij de presentatie zijn vraag naar twee
hogere torengebouwen met melding of deze niet het uitzicht kon hebben van
twee lange oren gezien 2011 het jaar van het konijn was. Grote hilariteit bij het
bureau in London: na hevige discussies hieromtrent was het inmiddels één jaar
verder en 2012 het jaar van de draak ...
		 Analoog en digitaal, beeld en betekenis, modern en klassiek: het zijn
begrippen die de architectuur van vandaag vast houden. Jacques Derrida sprak
reeds in 1985 over Maintenir l”architecture 1. Architectuur vasthouden en in
stand houden. Instandhouding heeft te maken met inzicht in structuren die deel
uitmaken van het proces van architectonische ontwikkeling zoals
geschiedenis, theoretisch vermogen, uitdrukking, enz. Type en model spelen nu
opnieuw een groot belang in het debat. Ook in het onderwijs staan al deze
begrippen centraal: elk ontwerp dient zich te schakelen aan een theoretisch
model maar dient in situ een gepast antwoord te bieden, wat niet wil zeggen dat
reproduceerbaarheid de enige methodiek is. Quatremère de Quincy had het al
over type en model, en over imitatie. Vandaag zijn er echter veel synoniemen die
met deze begrippen enige verwantschap hebben zoals citaat, referentie,
duplicaat, afspiegeling... maar elk begrip staat duidelijk voor een andere
interpretatie van het oorspronkelijke. Oorsprong staat voor origine wat nu
gedegradeerd is naar originaliteit, in taalgebruik juist het tegenovergestelde van
de eigenlijke inhoud van het woord zelf. Maar meer nog: zelfs de meeste
Aziatische modellen lijken vandaag elke vorm van origine te hebben verloren en
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aldus verworden tot vormen van referentieel vertoog.
Inmiddels is in Europa het moderne als beeld en expressie evenzeer als het
klassieke inherent verweven in het architectonische project. Moderniteit behoort
tot een vorm van het klassieke. In die zien is spreken over het project interessanter dan spreken over de (moderne of klassieke) compositie.
Composere - samenstellen - duidt te veel op een methode waarbij door
toevoeging een meerduidigheid wordt gecreëerd terwijl splitsen eerder een
methodiek is van in stand houden. Valerio Olgiati spreekt dat elk van zijn
projecten zijn ontstaan vanuit een splitsing. En in verband met de San Carlo alle
Quattro Fontane schreef Francesco Borromini zelf in 1634: Nihil addi (Niets werd
toegevoegd).
		 De voorbije decennia kenden heel wat terminologieën. Heeft dit te
maken met het mercantiele - architectuur verkoopt - of met het intellectuele
- architectuur bevat -? Was Le Corbusier, homme de lettres, niet één van die
eersten die veelvuldig uitleg gaf over zijn eigen projecten en was hij zelf niet
vertrokken vanuit de geschiedenis van architectuur? Is het Couvent de La
Tourette nu modern of klassiek? Het is in alle geval een analoog project.
		 In een artikel gepubliceerd in Assemblage N° 5 in 1988 schrijft
Alan Colquhoun: “De architecturale verbeelding moet vrij zijn om te kiezen uit
de algehele reden van architectonische vormen zonder beperkt te worden door
a priori theorieën over dictaten van de tijdsgeest. 2 Het moderne evenzeer als het
klassieke behoren nu tot de verworvenheden. Misschien is hierdoor de
(Europese) architectuur van vandaag verworden tot “modernical”.
			

1

Jacques Derrida, Maintenant l”architecture”, La Case Vide,

				
			

2

Architectural Association, 1985
Alan Colquhoun, “Postmodernism and Structuralism: A retrospective

				

Glance”, Assemblage N° 5, MIT Press, February 1988, p. 15

		
Case study houses als voorbeeld ter reflectie over de thematiek
De huizen met (meestal) gemengd gebruik (en deels palend aan een plein of
hoek van twee straten en anderzijds ook aanwezig in een aansluitende straat)
en die hierna vermeld worden, zijn ontworpen door architecten die naast hun
beroep als uitvoerend bouwmeester tevens theoretische teksten of ideeën en
concepten over het stedelijk gebouw hebben geschreven of tenminste interessante theoretische projecten hebben gemaakt die verder reiken dan functie of
onmiddellijk gebruik.
De lijst wordt aangegeven als reflectiekader en uitdaging om op een
gelijk(w)aardige gedegen manier om te gaan met de coherentie van woord en
beeld, tekst en verbeelding, taal en teken.
			
– Haus Goldman & Salatsch (MichaelerHaus / Loos Haus, 		
				
1908/1911), Michaelerplatz 3, Wien
			
(Adolf Loos)
vraag: Ornament en misdaad, de plaats van het gebouw en de betekenis naar het
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plein, de mogelijkheid van andere gebruiken, de vervreemding door gebruik van
materialen op een andere manier, het Raumplan, de verwarring van het
trappensysteem als een intern vloeiend diagram
			
– Casa del Fascio (1933-1936), Piazza del Popolo, Como
				
(Giuseppe Terragni)
vraag: de historische referenties met stedelijke palazzo’s, met Milanese
binnenhoven, de abstractie van het landelijk Lombardisch gebouw als inzet tot
herkenning voor het volk, de sequenties van de setting van de solitaire orator
tegenover een gradatie van het aantal toehoorders, het idee van transparantie en
de omzetting van een utopie en beeld naar een wil tot openheid van een politiek
systeem.
			
– Il Danteum (1938), Roma
				
(Giuseppe Terragni)
vraag: literatuur als inhoud voor een architecturale wandeling zonder verder
enig programma en de referentie naar een globale en locale architectuurgeschiedenis en fragmenten, samen met het verhaal van de representatie van
macht.
			
– The House of the Abandoned (1971-), Cimitero di San Cataldo,
				
Modena
				
(Aldo Rossi)
vraag: het analoge van het Milanese patiogebouw en transformatie naar het
“knekelhuis”, de abstractie van het huis, de literaire interventie (Le Bleu du Ciel,
Georges Bataille), het huis van het verlaten en de melancholie in leven en
aanwezigheden.
				
– The City in the House, Hotel Berlin (project 1977),
					
Kurfürstenstrasse / Schillstrasse, Berlin
					
(Oswald Mathias Ungers)
vraag: het thematiseren van architectuur, meer specifiek het huis in het huis en
het huis als een stad, de wijze of gradatie waarin architectuur abstract kan zijn,
het begrijpen van architectuur in een structurele manier en niet op een
eclectische, de axonometrie tekening als een methode om ruimte te begrijpen.
			
– LiteraturMuseum (2000-2006), Marbach
				
(David Chipperfield)
vraag: een huis voor literatuurverzamelingen met het Parthenon als referentie,
de abstractie van bouwen, het parcours, het gediversifieerde
		– Project #0:
			
Beeld en betekenis
Op 1 vertikaal A2- papier en in een algemene passende vormgeving zal een
beeld gepresenteerd worden door elke student. Hier gaat het om een
(architectonische) reflectie over de thema”s die de basis vormen voor het
programma van Studio 4:
			
Modern _ Klassiek
Een typische hoeksituatie zal worden getoond in één beeld. Het getuigt van de
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samengevatte en complexe situatie van constructie, beeld, detail materialiteit.
		– Project #1:
			
Het zien van/naar architectuur
			
(Tekening _ Perceptie 1)
Oefening die het grafisch werk bevordert. Het is een plek voor analyse en
presentatie van architectuurtekeningen, een plek om te leren hoe elke
ontwerper een persoonlijke redenering ontwikkelt vanuit een duidelijke proces.
Alles wat we doen is gefilterd door de lens van het architectonische discours.

In deze oefening willen we op zoek gaan naar die ultieme ervaring van een
trappenhuis. In een kubus met een zijde van 10 meter dienen vijf mentale
woonruimtes te worden geprojecteerd waarbij identiteit wordt verkregen door
een proces van transformatie van het kubus-Gestalt, de assemblage of
toevalligheid van tegenstellingen, de vorm in de vorm, of de wereld als idee.
Het resultaat is een stapsgewijs proces van interventies en het
voortdurend afbreken en weggommen van overbodigheden, finaal uitgewerkt in
een unimateriale maquette op schaal 1:33.

		– Project #2 :
			
Het lezen van architectuur
			
(analytische tekening en/of maquette _ Perceptie 2)
Oefening die gebaseerd is op enkele recente ontwikkelingen in het analyseren
van historische gebouwen. Ons doel is om te studeren vanuit een intellectueel
uitdagende verzameling van analytische tekeningen of modellen. Het
uitgangspunt is niet ervan uitgaande dat we alles weten en dat didactische
teksten, tekeningen en modellen een verhaal vertellen op vele niveaus.
Het oeuvre van de Zwitserse ingenieur Jürg Conzett en constructies voor/in
architectonische bouwwerken zal de kern van de oefening uitmaken. Een
specifieke lijst van Zwitserse structuur-ruimte voorbeelden zal worden
aangereikt.

		– Project #4:
			
Words and Things
			
(Publicatie _ Kritiek)
Uitwerking vaneen publicatie met teksten en beelden die een weerslag zijn van
de achtergrondinformatie die de student belangrijk acht en aldus dienstig is als
uitbouw van een eigen grammatica, encyclopedie, woordenboek, studie,
onderzoek, interesseveld, enz. … Individuele opmaak die conform is met de
inhoud van het werk.

		– Project #3:
			
Een huis als een idee – Ruimtelijke omzetting
			
(maquette / model _ Ruimte)
Oefening op basis van het onderzoek naar de vertaling van een “conceptueel”
idee via de opgave van een architectonisch object en hoe dit zich vertaalt in de
uitwerking in een kubisch volume om er uiteindelijk een didactisch model van
de werkelijkheid van te worden (hoe een schaalmodel de vertaling, omzetting en
weergave van het werkelijk conceptueel bouwkundig denken kan worden).
		 Eén van de meest tot de verbeelding sprekende schilderijen is
ongetwijfeld De Toren van Babel van Pieter Breughel (Museum Boymans van
Beuningen, Rotterdam / Kunsthistorisches museum, Wien). Het zicht op de
weg die zich als een spiraal naar de top beweegt om er in een sublimatie te
eindigen beproeft ons denkvermogen over wat er aan de hand zou zijn in het
aller-binnenste van de toren. We kunnen dit beeld vergelijken met wat ook
Maarten van Heemskerk heeft verwerkt, door Francesco Borromini toegepast
voor de spits van de Sant”Ivo alla Sapienza te Rome. Ook hier begint de spiraal
“ergens” om te eindigen in dat ultieme sublieme moment op de top.
Het beeld van trappen geschakeld aan ruimtelijkheid heeft doorheen
de gehele architectuurgeschiedenis een belangrijke rol gespeeld zoals bijv. de
barokke Treppenhäuser.
Maar het begrip Haus bezit andere connotaties dan wat wij te
simpelweg als huis bestempelen.

		– Project #5:
			
Een huis als een Architektur/schau/room
			
Het groot-stedelijk huis
			
(Ontwerp _ Vertoog)
Sinds enkele decennia vragen leegstaande percelen in het centrum van Zürich
om bebouwd te worden. Aansluitend op ene nieuwe generatie van jonge pas
afgestudeerde architecten aan de ETHZ en gerelateerd tot het Zwitsers
architectonische cultuur zullen we een gebouw ontwerpen gebaseerd op de
hedendaagse behoefte om architectuur te “tonen”. Terwijl de site ofwel
Langstrasse of Schanzengraben zal zijn, wil het programma een verklaring
zijn van een actueel Cabaret Voltaire waar architectuur het toneel is en getoond
wordt.
		 Programma: tentoonstellingsruimte van ongeveer 200 m2, kleine
bookshop, administratie kantoor, opslagruimte, voordrachtenzaal voor 200
personen, vitrine voor/naar het publiek, doorgang van het publieke in het
private, de structuur als een notie van betekenis en begrijpen van architectuur
en ruimte.

		
Programma 2 MA_Semester 1
		
1 – Een klein stedelijk blok als aanzet voor een groot-stedelijk huis
Bouvila was een familie grondbezitters in een groeiende grootstad. Zij hadden
het idee ontwikkeld om het stuk verkregen en/of geërfde grond in twee te delen
en de helft te verkopen om zodanig een goed eigen leven te hebben, denkende
dat er toch nog voldoende potentie overbleef voor de generatie na hen. Echter,
na een aantal van dergelijke manipulaties en transacties kwam de nazaat
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Onofre* in de situatie terecht dat er slechts maar een deel van een stadskwartier
– een klein bouwblok – van 40 bij 40 meter overbleef. Hij had wel de voldoende
middelen om het te bebouwen. De economische evolutie van de stad had ervoor
gezorgd dat hij zich op een genereuze manier een eigen huis zou kunnen laten
ontwerpen en bouwen.
Hij wil in feite een vaste plek om opgedane ervaringen te transfereren naar een
vaste plaats met specifiek gedefinieerde ruimten, al dan niet functioneel, maar
wel telkens met voldoende reflectie en aanleiding. Hij vraagt een jonge architect
– hij is de mening toegedaan dat de nieuwe generatie ook anders omgaat met
architectonische ruimten en een eigen visie heeft ontwikkeld – om met hem mee
te denken en hem aanwijzingen te geven om zijn zoektocht naar elementaire
(essentiële) ruimten vorm te geven en deze verder om te zetten in een geheel
van bij elkaar gebrachte gebouwen.
Het kwartier dient in eerste instantie een onderlegger te zijn vanuit
reflecties en een overdracht te vormen naar een geheel van gebouwen met
specifieke ruimtes die geconcipieerd worden op basis van een duidelijke
leidraad. Hij vraagt een architect omdat die hem die precieze leidraad kan geven,
met name: hij waardeert wat de architect hem inhoudelijk zal voorstellen omdat
hij vanuit een waardering voor hedendaagse architectuur die verbonden is met
haar eigen geschiedenis, meent dat enkel een architect die met meer begaan is
dan louter met functionaliteit, hem deze betekenisvolle ruimten kan/zal geven.
Betekenisvol zullen ruimten zijn die hem de mogelijkheid bieden van lichamelijke
en/of mentale afzondering, een open ruimte, een link met geschiedenis, een
speelplek, een bibliotheek want hij bezit ongeveer 25.000 boeken, een ruimte
voor het tentoonstellen van zijn verzameling van ongeveer kunstwerken,
verblijfsruimten, enz.
Dit nadenken bezorgt hem het idee van een huizengeheel omdat hij
meent dat behuizen één van de kernprincipes van architectuur is. Hij wil het
eigen klein bouwblok dat, los van het gebruik dat aanleiding geeft tot vorm en
grootte, een meerwaarde zal betekenen voor de architectuur en de stad: een
uitspraak over wat architectuur vandaag kan zijn, of dit klassiek is, analoog,
tegendraads, anders, enz... en hoe het publieke al dan niet doorheen het private
kan of dit werkelijk gescheiden dient te blijven.
Hij vraagt aan zijn architect om in eerste instantie enerzijds een reeks
fascinaties te bepalen, eventueel zelfs los van de architectuur maar die een
visueel, reflectief ruimtelijk concept en kader bepalen waarover het project kan
gaan, hoe het zich zou vormen. Beperkt in zijn denkvermogen over architectuur
vraagt hij anderzijds ook of de architect hem schetsmatig of in maquette een
voorstelling kan geven wat een leidraad zou kunnen betekenen: wat eventueel
mathematica is, proportie, materiaal, structuur of wat bijvoorbeeld een
overbrengen van gebouwen op een andere plek zou betekenen als confrontatie
met nieuw te ontwerpen fragmenten.
Het geheel dient genereus te zijn in architecturale betekenis, dit wil
zeggen dat het een openbaring kan zijn in de interieure ruimte, in de plaats waar
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het zou gebouwd worden, in de eigen conceptuele context, in het denken van de
architect. Het dient bijgevolg niets anders te zijn dan louter zichzelf, ondanks
het feit dat misschien later heel wat organisatorische elementen hun plaats
zullen dienen te krijgen, maar die de essentie niet zouden mogen verstoren.
Hij vraagt aan zijn architect om die leidraad, die onlosmakelijk
verbonden zal zijn met zijn ontwerper, zo te relateren dat deze in een tweede
vraagstelling ook gelinkt zal worden aan een plek: moet deze binnenstedelijk,
abstract, literair, conceptueel, theoretisch... zijn, met andere woorden: de vraag
stelt zich welk standpunt de architect gaat innemen om zijn ideeën in een vorm
van genereus denken om te zetten op een specifieke plek.
Het gaat trouwens om een samengaan van architecturen, vanuit de
geschiedenis tot nu, voorlopig nog abstract maar waar er in enkele volgende
stappen een concretere invalshoek ter sprake zal komen, gepaard gaand met
de eigen ideeën en zienswijze van de architect zelf. Hij had fragmenten gelezen
over een verzameling van architecturen zoals bijv. Gabriele d’Annunzio dit had
gedaan, of ook Keizer Hadrianus, enz ... en: hij wil iets achterlaten aan volgende
generaties dat als model kan staan voor de toekomst en aldus geschiedenis kan
worden.
De opdrachtgever weet dat zijn opdracht op dit moment vaag is en
hoopt via antwoorden van zijn architect steeds verder en concreter en dus
preciezer zijn opgave te kunnen bepalen. Op zijn klein stedelijk blok wil een
groot-stedelijk huis waarbij het om meer gaat dan louter een woonst voor zichzelf
- dat los van het zelf te bewonen, ook andere gebruiken zal toelaten, steeds met
een genereus karakter als onderlegger, iets wat voor hem architectuur betekent.
Bijgevolg een huis in de hedendaagse Centraal-Europese betekenis.
Hij wil graag de eerste ideeën van de architect vertaald zien in een
eenvoudige kleine maquette dat een evolutie kan inhouden, en in een
verzameling van architectonische beelden die hem verduidelijken waarover de
architect het wil hebben.
		

* Onofre Bouvila is de protagonist én spilfiguur in Eduardo Mendoza”s

			

roman De Stad der Wonderen, heruitgave 2013.

		
2 – Mein Haus
			 (Campanile)
Het had Onofre Bouvila steeds verwonderd dat architectuur andere
onderleggers kon hebben dan de louter functionele die de eerste vraag van
beschutting uitmaken. In die zin was er niet enkel het feit dat literatuur een
inhoud kon zijn maar ook dat filosofie een zekere reflectie kon bieden, laat staan
welke andere culturele of maatschappelijke uitdrukking ook...
		 Het was hem ook niet ontgaan dat tijdsgeest iets anders was dan
datgene er zich op dat moment als beeld ook voordeed. Hij had gezien dat
abstractie ook een verdichting van indrukken, beelden en/of reflecties kon zijn.
Het huis voor Margarete Stonborough-Wittgenstein was hem daarin
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bijgebleven: het meubilair en het entourage van de opdrachtgever had niets van
doen met het uiteindelijk resultaat van de woning.
		 En terwijl de uitwerking van het gebouw over een mathematische
precisie handelde – de sequentie van verhoudingen vanaf de inkom over de
Diele, via de Musiksaal tot de Emfangzimmer – en ook het verhaal van de exacte
hoogte van de kolommen op 383 cm (en beseffende dat Ludwig
Wittgenstein het gelijkvloers had laten afbreken omdat er een fout van 3 cm in
de realisatie was getreden) verwarden hem toen hij besefte dat de funderingen
zich niet exact onder de muren van de woning bevonden. Of hoe kon hij nu elke
verstoring in juistheden interpreteren? Of was het nu zo dat architecten met
verstoring en dissonanten nu juist iets concreets konden maken?
		 Deze thema’s had hij ook eerder ontdekt in het meest Europese huis,
100 jaar gebouwd. Het was het eerste huis van die architect, maar zat boordevol
verstoringen en vraagtekens, verwarringen en dubbele coderingen ... Een huis
als een ruimtelijk plan, of had plan nu ook een betekenis in de derde dimensie?
Kon het zijn dat een doorsnede meer betekent dan een plan om inzicht in de
ruimte te geven. Had die architect trouwens niet ooit eens gezegd dat zijn
woningen daarenboven niet gefotografeerd konden worden en meer enkel in
realiteit konden worden ervaren?

Een stedelijk vertikaal huis, maar hoe zit dat nu in een historische context zoals
bijvoorbeeld een palazzo.Had een vormverschijning bijgevolg te maken met de
uitdrukking van wat er zich functioneel binnen afspeelde of was daar nu een
duidelijke scheiding? Elke passant hoefde toch niet te weten hoe iemand een
huis bewoont. En, was een huis nu niet geconcipieerd om te be-wonen, hierbij
het interieur afzonderlijk bepalend van het exterieur?
		 Vanuit de eigen geschiedenis en het verloop van een steeds kleinere
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footprint (de bouwplek leek bij elke generatie minstens naar de helft te gaan qua
oppervlakte), zag hij zich voor voldongen feiten komen dat ene vertikaal huis,
een toren, een Hochhaus nog de enige mogelijkheid was om een manifest te
bouwen, een soort campanile voor de eenzaat die hij is, naar model van John
Hejduk voor Venezia want hij wist dat zijn architect ooit eens een project voor
een Venetiaans palazzo had gemaakt...
		 Een verticale stadswoning, dat was nu wat hij wou vragen, een
aanwezige onopvallende woning in een Europese stad. En met een zo klein
mogelijke inname van een plek, omdat al de rest er rond en wat hij ooit bezat,
noodzakelijk was om dit nog ultiem te kunnen bouwen.
		 Een huis voor hem met de nodige familiariteit, bruikbaar maar
overdraagbaar en dus duurzaam in gebruik. Met een vorm als een harnas en
gebaar in een eigen taal naar de stad. Zoals historische architectuur in zijn ogen
steeds geweest was.
		
3 – Gestalt

Eén van de meest tot de verbeelding van de reiziger sprekende schilderijen is
ongetwijfeld De Toren van Babel van Pieter Brueghel (Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam / Kunsthistorisches museum, Wien). Het zicht op de weg
die zich als een spiraal naar de top beweegt om er in een sublimatie te
eindigen beproefde Onofre Bouvila’s denkvermogen over wat er aan de hand
zou zijn in het allerbinnenste van de toren.
Hij vergeleek dit beeld met wat ook Maarten van Heemskerk had verwerkt, door
Francesco Borromini toegepast voor de spits van de Sant’Ivo alla Sapienza te
Rome. Ook hier begint de spiraal ergens om te eindigen in dat ultieme
sublieme moment op de top.
		 Het beeld van trappen geschakeld aan ruimtelijkheid heeft doorheen
de gehele architectuurgeschiedenis een belangrijke rol gespeeld zoals bijv. de
barokke Treppenhäuser. Maar hij had ook kennis genomen van andere begrippen
zoals een corps de logis, een promenade architecturale – een cinematografische
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travelling - en besefte dat er een zekere architectuurtaal was ontwikkeld
waarbij woorden en begrippen omgezet werden naar architectonische beelden
en concepten.
		 En het begrip Haus bezit daarnaast ook nog andere connotaties dan
wat te simpelweg als huis wordt bestempeld. In die zin lag het filosofische van
het begrip – zoals zo dikwijls beschreven in het Centraal-Europees denken in de
vorige eeuw – hem nauw ter harte.
		 Bijgevolg wil Onofre Bouvila op zoek naar die ultieme ervaring van een
trappenhuis. In een kubus met een zijde van tien meter vraagt hij naar het
projecteren van vijf mentale woonruimtes waarbij identiteit wordt verkregen door
een proces van transformatie van het kubus-Gestalt, de assemblage of
toevalligheid van tegenstellingen, de vorm in de vorm, of de wereld als idee.
Hij verwacht echter dat wat de architect hem zal voorleggen als beeld,
ook onmiddellijk een vertaalslag heeft van een werkelijke constructie. Hij vraagt
om een model te maken (hij houdt van dat woord omdat het zowel een
theoretische als een pragmatisch-beeldvormende connotatie heeft) dat zo
gemaakt is alsof het in de realiteit op ware schaal ook zo zou kunnen worden
geconstrueerd.
		 Het resultaat moet hem inzicht geven in een stapsgewijs proces van
interventies en het voortdurend afbreken en weggommen van overbodigheden,
finaal uitgewerkt in een unimateriaal model op schaal 1:33.
		
4 – Donkerte en Licht
			
(voor VVG)

Inmiddels weet Onofre Bouvila dat architectuur over ruimte en over materie gaat
en een diepere betekenis veronderstelt. Zijn architect heeft hem tot nu toe op
dat terrein voorlopig zijn honger gestild. Anderzijds is er iets dat hem vertelt dat
architectuur ook een maatschappelijk fenomeen is, soms te midden in het
gebeuren, soms vertaald als een fysiek of mentaal labyrint.
Tot nu toe dacht hij dat het in architectuur steeds om louter
gebruiksmatige vraagstellingen ging, maar stapsgewijs besefte hij dat er andere
achtergronden kunnen worden beschreven en in beeld gebracht. En dat een
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(beeld)verhaal ook de inhoud kan bepalen.
Petites Wasmes 26 Dec. 1878
Borinage Hainaut
Wat mij aangaat, gij begrijpt wel dat er hier in de Borinage geen
schilderijen zijn, dat men zelfs over “t algemeen ganschelijk niet weet wat
een Schilderij is, zoodan spreekt het van zelf dat ik op “t gebied van kunst ten
eenemale niets heb gezien sedert mijn vertrek uit
Brussel. Maar dit neemt niet weg dat het hier een zeer eigenaardig en zeer
schilderachtig land is, alles spreekt als het ware en is vol karakter.
(Fragment uit een brief van Vincent Van Gogh aan zijn broer Theo)

Hij had inzicht gekregen in de brieven die Vincent van Gogh naar zijn broer
Theo had geschreven bij zijn aankomst in de grauwe Borinage-streek. Tevens
herinnerde hij zich de film Misère au Borinage (1933) van Henri Storck waarbij
het donkere van de streek een nog grotere indruk op hem had gegeven. Op zoek
naar de plek waar Van Gogh zou geresideerd hebben, ontdekte hij dat het kleine
huisje van mevrouw Denis nog steeds aanwezig was. Maar alles in die streek
was verlaten, een werkloosheid van 80% met elke vorm van uitzichtloosheid
brachten Onofre nu op het pad van wat Vincent zelf had gepoogd: iets te
ondernemen in die streek, een ondersteuning, een lichtvlek, een kleuraccent...
iets wat ook Van Gogh had gedaan in zijn verder werk.
		 Hij herinnerde zich dat er voor het schilderij Guernica van Pablo
Picasso door Alvaro Siza een project was gemaakt, specifiek voor het
aanschouwen van dat belanden meesterwerk, ergens naast het Prado in Madrid.
En hij had weet van de schilderijen die Mark Rothko had gemaakt voor de kapel
zoals gevraagd door de collectioneurs de Menil in Houston in 1971, of de
Seagram Murals te New York.
		 In die grauwheid van de streek, iets anders dan wat hij kende vanuit
zijn eigen achtergrond van een bloeiende en economische grootstad, wou hij
een gebouw laten ontwerpen, waar één of meerdere zonnebloem-schilderijen
van Van Gogh een tijdelijke plek zouden kunnen vinden, als dependance van
een museum, (zoals de grote musea er wel steeds meer en meer hebben) maar
waar er een educatieve zone zou kunnen worden voorzien, als een plek die
aanleiding zou kunnen zijn om weg te geraken uit de donkere grijsheid en die
het licht dat Van Gogh later had ontdekt zou kunnen inhouden als een nieuwe
projectie voor de omgeving, de streek, de bevolking. Geen plek van bevestiging
van afgesloten bezit, maar van verlichte diepgang, letterlijk en figuurlijk.
		 Het project diende geen juiste situatie aan te geven, maar zou kunnen
fungeren als inzet, aanleiding zijn ter discussie van hoe een oeuvre van een
kunstenaar die nauwelijks bekend was tijdens zijn leven, toch een ander facet
heeft gebracht in de kunstgeschiedenis en hoe dat een ander verhaal kan
opleveren dan het gekende van een museum, of wat er vandaag gebeurt via het
mercantiele van de aanschaf voor nieuwe nog te bouwen musea in de
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Golfstaten waar hij een totale afschuw voor heeft. In die zin wil hij dat kunst
gedijt in haar oorspronkelijkheid. Hij wou ook geen verloochening van het
ondergrondse mijnlandschap, geen afgelikt project, maar iets dan zich
vasthecht aan een situatie, een toevallig fragment dat opnieuw zijn plek vindt.
Maar er was wel Yann Kersalé die de studie voor Jean Nouvel’s ontwerp voor
het Louvre museum te Abu Dhabi (2006-) omschreef met La lumière pleut (Het
regent licht) naar de zinsnede van Arthur Rimbaud in Le Dormeur du Val (1870).
		 Met deze vraagstelling wil hij nu zijn architect uitdagen of het
mogelijk is een (fragment van) architectuur te concipiëren vanuit een ander
gegeven dan het louter functionele inzake gebruik en/of programma. Kon het
zijn dat een dergelijke instelling aanleiding zijn tot het maken van een
ruimtesequentie die zich op een andere manier opstelt en aldus een verhaal in
en tegen kunst en architectuur vormt, een al dan niet te koesteren afgesloten
afgezonderd deel in stad of landschap. Vorm en verhaal, gebouw en context:
verdwalen in een labyrint. Het buiten in het binnen. En uiteindelijk tot besef
komen. Was het niet de Amerikaanse kunstenaar Robert Ryman die ooit over
zijn eigen werk zei “It’s all about painting” waardoor hij dacht dat het in
architectuur gaat om “It’s all about...” en dat woord slikte hij even in want hij
wou het als antwoord van zijn architect krijgen.
Misschien, dacht hij, zou in dit kader een ruimtelijke partituur in een
al dan niet bestaande situatie een goed uitdrukkingsmiddel voor een typische
ruimtelijke beeldmontage zijn, een ten huize van, een setting voor mensen die hij
uiteindelijk wil laten inzien dat niets uitzichtloos is.
		
5 – Ambition en Utopia
Zijn omzwervingen en discussies en de antwoorden van zijn architect hadden
Onofre Bouvila doen beseffen dat hij concreet naar iets op zoek was, wat hij tot
dan nog niet had kunnen formuleren. Hij had steeds in vormen gedacht,
nauwelijks in ideeën en verbeelding, en had zo getracht dat alles zich zou
concretiseren.
		 Stapsgewijs was hij tot het besef gekomen dat hij misschien iets
zoekende was dat zich nog niet voorgedaan had, iets dat hij zich ingebeeld had
maar nog niet kon omschrijven. Het leek hem een ganse opgave om dit uit te
schrijven. Kwam dit uit de stad waar zijn origine lag, vanuit een ambitie naar wat
anderen nauwelijks doen?
		 Thuis bestudeerde hij de situatie van het steeds kleiner wordend
perceel en hij vroeg zijn architect om een gesprek over wat toekomst kan zijn,
wat voor hen beiden een niet-gedefinieerde zoektocht is, wat fascinatie betekent
en wat hun verlangens zijn in en naar het eigen vakgebied. Onofre was
kunstzinnig maar wou de eigen afkomst niet verloochenen; hij wou de wereld,
een nieuwe wereld, in zijn project bevat zien (onafhankelijk van wat wereld en
huis zouden kunnen betekenen).
		 Zijn gesprek met zijn architect had hij daarna genoteerd, hij had het
geschetst, en het zou nu de formulering worden van een werkelijke
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denkbeeldige toedracht. Maar dat kon of wou hij nog niet bepalen: er was
enerzijds de stedelijke of landschappelijke context dat hem nu op een andere
manier intrigeerde en anderzijds was er het besef dat hij op het punt stond van
iets te zien, te schrijven, te tekenen, van wat binnen afzienbare tijd misschien
van onnoemelijke betekenis zou kunnen zijn. Eduardo Mendoza en Italo Calvino
hadden hem verder doen nadenken.

Maar zijn geest kon niet verder denken dan waar hij tot dan in staat was. Er
waren de limieten, de beperkingen maar er was het inzicht, het doorzicht dat
hem sterkte.
		 En er was het gesprek met zijn vriend dat hem aanleiding gaf tot
perceptie van een thema waarover nauwelijks nog iemand durfde te spreken,
maar dat de mensheid steeds had bezig gehouden. Filarete, Cerda, Le Corbusier... Niemeyer, Lampugnani, Sixtus V... Nieuw-Amsterdam, Xi”an, Hadrianus...
Wenders, Richter, Grunberg... Palladio, Venezia, Calvino... New York,
Dotremont, Giotto... Imhotep, Tokyo, Schinkel... Superstudio, Kiessler,
Lalibela... ..., ..., ... alles had er iets mee te maken, alles had dezelfde zoektocht
als onuitgesproken onderlegger, alles bevond zich te midden een meer dan drie
millenium (voort)durende ontwikkeling.
		 Was de architect nu niet zelf Onofre Bouvila? Of was de
opdrachtgever enkel een romanpersonage en had de architect zich iets
ingebeeld, want verbeelding was steeds aan de orde geweest? Was de architect
aldus ook niet het personage in het subject en context van de architectuur?
Had Onofre zijn eigen stad niet achter zich gelaten om een nieuwe visie, een
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nieuwe stad te ontwikkelen, een andere vraag te beantwoorden, een vertaalslag
van inhoud naar vorm te bedenken, iets van vandaag om te zetten naar morgen
dat niet gisteren zou worden.
		 Pas na het neerschrijven van het “ontwerpgesprek” – hoe moeizaam
ook hij zijn taal kon omzetten en vatten – besefte hij waarover het allemaal
gedurende drie maanden had gegaan: de constructie van een geprojecteerd
ideaal, een verhaal dat hij in een architectonische tekening en idee wou omgezet
zien, een soort ultieme droom over de werkelijkheid dat architectuur is: een stuk
stad, of een nieuwe stad als een stuk architectuur.
		 De architect – Onofre Bouvila zelf – besloot om zelf een aantal stellingen uit te schrijven waarover hij/zij het in het vervolg wou hebben in vorm en
inhoud, in context en site. Een eigen ambitie, misschien een utopie. Als een stad
vol wonderen.

		
Introductietekst ADSL 2014
			

Absence

			

Janett Cardiff, Spem in Alium, Venice Architecture Biennale 2010,

			

Arsenale complex, Venice

In an interview with Marianne Brouwer, the Dutch art critic Cornel Bierens
mentioned that for him the place of the black square by Malevich is an
atopos. He followed his statement with a sentence by Carl André: “a thing is
a hole in a thing that is not”. We can also relate the meaning of atopos to the
Non-lieux (Seuil Editions, 1992) description by Marc Augé out of which we
could understand that even the non-presence of known forms does mean we
have to see space in some other content. The work Spem in alium by Janet
Cardiff as presented on the 2010 Venice Biennale is based on the original
music for a 40 part choir by the renaissance composer Thomas Tallis but
recorded individually and played back on 40 separate speakers. There was no
formal presence, only space was perceived or imagined by the listener.
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Stanley Brouwns’ works on distance and proportions relate to the attitude of
experience of every day life, without any notion of formal presence. Can we
install a topos in an architectonic context out of an absence of known
expressions? Does absence mean that there is really nothing or that there is
a displacement of something maybe present before? Don’t we need to trace
absence in other definitions and meaning than the direct one we all
immediately imagine and trace?
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Jorrit Berckmans, Een primitief cultueel nest, 2014.
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Donald van Ruiten, De stad in de stad, 2014.
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Hans Verelst, In movimento, 2014.

Mara Nuyens, Sculptural presence in the enthropic landscape, 2014.
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– Porto, 19-24 april 2015

		
Uitgenodigde gastprofessoren ADSL 2015
		
Begeleider
			
Christian Kieckens

Thema’s
		
			
– 1 MA – Architectonisch Ontwerpen 1
				
Curare
				
– Beeld en Betekenis:
					 The most beautiful building I saw / I want to see
				
– Tekening en Perceptie: Het lezen van architectuur,
				
A House with no windows
				
– Ruimte en Taal: (Kubus oefening)
					 Een huis als een idee
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 Staatsarchiv, Basel
				
– Taal en Verbeelding: (publicatie en kritiek)
					 Words & Things 		
			
– 1 MA – Publication Course
			
– 1 MA – Architectonisch Ontwerpen 2
				
Curare
				
– Beeld en betekenis:
					 The Most Fascinating Space I saw / I want to see
				
– Tekening en Perceptie: het lezen van architectuur,
					 A House with no windows
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 Uma Casa Portuguese, Architectuurarchief, Porto
				
– Taal en Verbeelding: (publicatie en kritiek)
					 Words & Things		
			
– Lezingenreeks
				
Architectuuractualia
			
– 2 MA – Masterproef Curare
				
– The Manifesto series (More than a Trilogy)
					 - Damiel en de Stad
					 - Damiel en het Gebouw
					 - Damiel en de Kamer
				
– Open Studio
			
– ADSL 2015
				
On Certainty
		
Studiereizen 1MA
			

– Basel, november 2014

		
		
		
		
		
		

Hélène Aarts, Reem Almannai / Florian Fischer, Pelle Backman,
Marcello Bondavalli / Nicola Brenna / Carlo Alberto Tagliabue,
Sabine De Schutter, Guillermo Guimaraens, Rolf Jenni Holger Schurk, Aleksander Kostic, Monica Margarido,
Nestor Montenegro, Monica Pacheco, Steven Schenk Daisuke Hattori, Sarah Westphal

		
Uitgenodigde gastsprekers lezingenreeks
			
			

Jörg Leeser, Camping Paradiso, Brandlhuber+
Thomas Schneider

		
Externe juryleden masterproef
			

Job Floris, Maarten Lambrechts, Steven Schenk

		
Studenten 1 MA – Semester 1
		
		
		
		

Annelies Aertbeliën, Jade Cobben, Wouter De Ceuster,
Sofie Dillen, Nils Gaethofs, Jeffrey Gouka, Altyna Imanbekova,
Piter Ivo, Daan Peters, Jerke Torfs, Maarten Weyns
Pauline Auerochs, Victor Delpech

		
Studenten 1 MA – Publication Course
			
			
			
			

– Jorrit Berckmans, Poster Series Graduation Projects 2013-2014
– Sarah Chen, Posters Gijs Van Vaerenbergh
Fedde Holwerda, Altyna Imanbekova
...

		
Studenten 1 MA – Semester 2
		
		
		
		

Tom Cant, Alex De Roeck, Sebastian Lenders, Andreas Porreye,
Rachel Vander auwera
Pablo Gomez Guttierez, Vanessa Hess, Anna-Maria Luessow,
Daniel Perez Justel

		
Studenten 2 MA – Masterproef
			
– Arne De Crom, Balance
			
– Bart Hanssen, Manifesto Series, Een gemeenschapshuis 		
				
voor Andenne
			
– Astrid Nieuwborg, Stadtreparatur (Mind the system, find the gap)
			
– Hannes Hulstaert, Counteractive architecture and the space
				
in-between
			
– Gitte Van den Bergh, Architectuur en Film
			
– Marnik Heijligen, European Embassy for the United Nations –
				
Geneva
			
– Laura Derboven, Moving Boarders
			
– Hendrik Peeters, Een stadion voor Brussel
			
– Maxime Peeters, 2050: a mundaneum for the left bank of Antwerp
			
– Rick Hospes, From Nostalgia to Eutopia
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Programma 1 MA – Semester 1
			 Curare
Hoofdthematiek voor het AO1 en AO2-programma van Studio CK staat
gerelateerd aan het begrip curare (latijns voor zorg dragen, in stand houden, maar
ook verzamelen, samenstellen, het begrip curator als samensteller van een
tentoonstelling is hiervan een afgeleide).

			

Uitbreiding Wallraf Richartz Museum, Köln, 2013- © Christ & Gantenbein

			

Gianbattista Piranesi, Carceri

Semester 1 van Studio CK baseert zich op een reeks van reflectieve
eigenschappen die de denkwereld van elke student wil bepalen. In een
omgeving waarin facebook en selfies danig de aandacht trekken en er
nauwelijks nog aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling naar een eigen
beeldvorming, wil deze studio zich herbronnen op de werkelijkheid van de
plaats van de architectuurontwerper in het metier.
		 Dit zal gebeuren op verschillende manieren: een oefening over het
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leren anlyseren en tekenkundig vertalen, een oefening die het abstract
denkvermogen uitdaagt, een maquette die het reflectieve karakter in abstractie
weerspiegelt via het tonen van een analytisch denkvermogen gekoppeld aan een
theoretisch kader, en een oefening die zich situeert aan de hand van een
concrete vraag in een gespecifieerde omgeving.
Context als begrip wordt hierbij niet gezien als de muur van de gebuur of doen
zoals voorhanden rond de plek, maar als de ontwikkeling van de eigen plek in
vorm en inhoud.
Enkele bevragingen die inherent verbonden zijn met methode en
reflectie in de studio zijn:
1 – Kan vandaag het interieur van het gebouw nog enig belang hebben als
reflectieve projectmatige aanzet om in inhoudelijke discussie te gaan met de
stad waarbij alles gefragmenteerd, chaotisch en als een niet-plaats wordt
gedefinieerd?
2 – Kan er worden gesteld dat het kleinere werk als zijnde meer gekneed meer
energie vraagt dan het strategisch werk op grotere schaal? Kunnen in deze
optiek bepaalde principes van het bouwen opzij worden gezet om beeldmatig
een leesbaarheid te geven als zijnde doordacht daar waar ze eerder strategisch
zijn bepaald?
3 – Tot hoever kunnen nieuwe architecturen een eigen verhaal en
leesbaarheid geven tegenover reeds bestaande gebouwen: waar ligt de balans
van oud tegenover nieuw, wat dient er te overheersen, kan er iets conceptmatig
worden vatsgelegd?
4 – Moet het begrip fenomenologie een toenemende belangstelling in het
nalatenschap van het architectonisch object krijgen en hoe kunnen we hier
verder mee omgaan naar het begrijpen van architectuur?
5 – Bepaalde projecten nestelen zich in een gekende vormentaal, bestaande
typologieën, directe gebruiksmatige genoegdoeningen en begrijpbare
architectuur. Ze gaan gepaard met conventies die gekend zijn en als direct
toepasbaar kunnen worden ingezet. Waar ligt het spanningsveld van inventie
tegenover conventie in het hedendaags architectuurdebat met gekende
vormentaal en -begrippen?
6 – De inzet van het oeuvre van een hedendaags architect gaat voorbij het zich
vinden op een plek, nl. met de gegevens van de plaats, omzeggens genius loci.
Hij/zij werkt met het begrip context op een bredere manier en aldus komen
andere invloeden in hun projecten aan de orde, geaccumuleerd of verweven met
programma. Is het ene belangrijker dan het andere, zijn beide noodzakelijk en
hoe schuift een theoretisch discours zich vandaag doorheen de methodiek?
7 – Architectonische cultuur is steeds een sleutelbegrip geweest, ook doorheen
momenten van gediversifieerde economie. Hierbij gaat het om de inzet van de
eigen origine, het verhaal van de reflectieve cultuur-historische context en de
inventiviteit van hoe om te gaan met materie en bouwen. Wat kan in de huidige
context een rationeel vertoog (lees: theorie) betekenen in de ontwikkeling van een
persoonlijke nieuwe visie in het metier van architectuur?
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8 – Sommige ontwerpen van architecten vandaag bewegen zich op de snijlijn
van kunst en architectuur. Daarnaast gaat het meestal niet om de inzet van
referenties van beelden, maar wel over werken met materie. Dit lijkt een moeilijk
te doorgronden thematiek voor de jonge generatie architecten en studenten
waarbij begrippen als kennen en weten niet rechtstreeks gerelateerd komen aan
kunnen. Wat is vandaag nog het belang van de ontwikkeling van een
persoonlijke beeldvorming?
		 De inhoud van de totale AO1-begeleiding, bespreking, beoordeling
wordt bepaald vanuit twee begrippen die reeds door Vitruvius als belangrijk zijn
anagehaald geweest:
		 Oppervlak (Expressionisme – Uitdrukking – Tektoniek)
		 Substantie (Buildingness – Bausubstanz - Bouwcultuur)
		– Week1:
			
Analytische tekening
Oefening rondom het tekenen en analyseren van een bestaand historisch
trappenhuis.
		– Week 2-5:
			 Una Scala a Milano
In semester 2 (AO2) van jaargang 2013-2014 hebben studenten van Studio CK
een ontwerp gemaakt voor een gebouw langsheen de Via Pantone en grenzend
aan Piazza Velasca te Milaan. Hiebij ging het vooral om het bedenken van een
interessante bouwkundige structuur en een gebouwpresence dat zich relateert
aan de elegantie en het laboratorium van het Novecento en Dopoguerra in
Milaan. In mindere mate werd in deze oefening aandacht besteed aan de interne
ruimtelijke werking van het circulatief patroon.
		 Studio 3_CK_AO1_2014-2015 neemt deze oefening(en) opnieuw op
om er in het geheel (met een ontwerp naar keuze van de student) een sprekende
verticale situatie te voorzien, m.a.w. een verbouwing van een gegeven ontwerp,
met als doel er een ruimtelijke eigenschap aan toe te voegen. Inmiddels zal ook
aandacht besteed worden aan het feit hoe eventueel de bestaande structuur zal
dienen aangepast te worden. Om de inventiviteit van het ontwerp te stimuleren
wordt gevraagd om het trappenhuis – scala – te voorzien van een bijkomend
gebruik, met name het tentoonstellen van kleine design- en meubelobjecten
(cfr. de driejaarlijkse premio Compasso d’Oro). Het geheel wordt verondersteld
als een autonome architectuur in het bestaande reeds aanwezige ontwerp (het
gekozen ontwerp wordt hierbij als gebouwde werkelijkheid gezien) waarbij de
thematiek van “Architecture of the Interior” niet als een interieuropgave wordt
beschouwd maar wel als een stuk architectuur. De oefening past zich bijgevolg
in temidden van een cultuurhistorische context waarbij trappenhuizen doorheen
de geschiedenis het voorwerp hebben uitgemaakt van onlosmakelijke constructies in de architectuur.
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		– Projectweek M1 – 1:
			
Een huis als een idee
Oefening op basis van het onderzoek naar de vertaling van een conceptueel idee
via de opgave van een architectonisch object en hoe dit zich vertaalt in de uitwerking in een kubisch volume om er uiteindelijk een didactisch model van de
werkelijkheid van te worden (hoe een schaalmodel de vertaling, omzetting en
weergave van het werkelijk conceptueel bouwkundig denken kan worden).
		 Eén van de meest tot de verbeelding sprekende schilderijen is
ongetwijfeld De Toren van Babel van Pieter Breughel (Museum Boymans van
Beuningen, Rotterdam). Het zicht op de weg die zich als een spiraal naar de
top beweegt om er in een sublimatie te eindigen beproeft ons denkvermogen
over wat er aan de hand zou zijn in het aller-binnenste van de toren. We kunnen
dit beeld vergelijken met wat ook Maarten van Heemskerk heeft verwerkt, door
Francesco Borromini toegepast voor de spits van de Sant’Ivo alla Sapienza te
Rome. Ook hier begint de spiraal ergens om te eindigen in dat ultieme sublieme
moment op de top.
Het beeld van trappen geschakeld aan ruimtelijkheid heeft doorheen
de gehele architectuurgeschiedenis een belangrijke rol gespeeld zoals bijv. de
barokke Treppenhäuser.
Maar het begrip Haus bezit andere connotaties dan wat wij te simpelweg
als huis bestempelen.
In deze oefening willen we op zoek gaan naar die ultieme ervaring van
een trappenhuis. In een kubus met een zijde van tien meter dienen vijf mentale
woonruimtes te worden geprojecteerd waarbij identiteit wordt verkregen door
een proces van transformatie van het kubus-Gestalt, de assemblage of
toevalligheid van tegenstellingen, de vorm in de vorm, of de wereld als idee.
Het resultaat is een stapsgewijs proces van interventies en het voortdurend
afbreken en weggommen van overbodigheden, finaal uitgewerkt in een
unimateriale maquette op schaal 1:33.
		– Week 3 – 12:
			
Words and Things
Uitwerking vaneen publicatie met teksten en beelden die een weerslag zijn van
de achtergrondinformatie die de student belangrijk acht en aldus dienstig is als
uitbouw van een eigen grammatica, encyclopedie, woordenboek, studie,
onderzoek, interesseveld, enz. … Individuele opmaak die conform is met de
inhoud van het werk.
		– Week 6 – 12:
			
Staatsarchiv Basel
			 (Wettbewerbe_Neubau_Naturhistorisches_Museum_Basel_und_
			 Staatsarchiv_Basel-Stadt)
De Staatsarchieven van Basel-Stadt en het Natuurhistorsch Museum Basel
(CH) vragen nieuwe ruimtes op basis van operationele en structurele
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onderleggers. Op een perceel in de omgeving van het treinstation St. Johann
dient een een nieuw ensemble te worden gecreëerd, dat dient te voldoen aan de
verschillende behoeften en de identiteit van de instellingen en synergieën
mogelijk maakt. Het ruimteprogramma van het Natuurhistorisch museum omvat
ongeveer 12.000 m2 bruikbare oppervlakte, de staatsarchieven zullen ongeveer
8.000 m2 benodigen. Bovendien worden gemeenschappelijke ruimtes in de orde
van 1.000 m2 verstrekt.
		 Dit AO1-2 ontwerp past zich bijgevolg in de concreetheid en
realiteit van een wedstrijd voor gevestigde architecten waarbij in deze
opgave echter enkel het tweede deel van de wedstrijdopgave wordt opgenomen
(Staatsarchieven). Het gebied aan het Sankt-Johann Bahnhof te Basel is
daarenboven recentelijk vormgegeven via gebouwde confronterende
architecturen (ontworpen door Morger-Dettli, Christ & Gantenbein, Büchner
Bründler).
		 De voorschriften van de wedstrijdformulering zullen als handleiding
voor de vraagstelling gebruikt worden.
		 Belangrijke accenten zijn: het gesloten volume van bewaring
tegenover het open interieur voor bezoek/onderzoek, de architectonische
structuur, de beeldvormige presence in een stad die nooit opgehouden heeft om
architectuur te bouwen en verder te ontwikkelen, het proces in tekentaal, dwz
het kunnen tekenen en reflecteren en dialogeren via de tekening.

© Angelina Stanoeva, Documenta Archiv, Kassel, 2014

		
Voorgesteld introprogramma 1 MA – Semester 2
		 – Oefening AO2 – 1
			
Een ruimte voor boeken (A Space for Hans Ulrich Obrist)
Studio CK – AO1 – 2014-2015 herneemt de Kubus-oefening van voorgaande
jaargangen met als doel om in het geheel een sprekende eenduidige ruimte te
ontwerpen op basis van een specifiek gebruik. Om de inventiviteit van het
ontwerp te stimuleren wordt gevraagd om de kubus als idee te voorzien van
een bijkomende ervaring, nl. een architectuurbibliotheek van 50.000 boeken
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(150 lm rek met hoogte van 2 meter). Het geheel wordt gevraagd als een
autonome architectuur waarbij de thematiek van Architecture of the Interior niet
als een interieuropgave wordt beschouwd maar wel als een stuk
architectuur. De oefening past zich bijgevolg in temidden van een
cultuurhistorische context waarbij bibliotheken en/of boekenarchieven
doorheen de geschiedenis het voorwerp hebben uitgemaakt van
onlosmakelijke herinneringen van eenduidige architectuur.
Als inzet voor deze oefening wordt de figuur van Hans Ulrich Obrist genomen,
echter louter op basis van zijn persoonlijk culturele link, en niet op basis van
zijn private leesfeer.

		
Programma 1 MA – Semester 2
		 – Projectweek M1 – 2:
			
Porto Poetic
Opmaak van een study reader en verslag ter ondersteuning van de reis naar
Porto en Coimbra. De reader bestaat uit 2 delen, een eerste deel dat meer
theoretisch zal zijn, het tweede deel dat als een verslag wordt gezien en ter
visuele ondersteuning van deel 1 dient te worden beschouwd. In Deel 1 zal
niet zozeer een lijst van te bezichtigen gebouwen worden opgesteld, maar
zal eerder een publicatie die een aanzet is tot het lezen en begrijpen van de
“School van Porto” aan de hand van monografieën. Deel 2, het verslag, zal
beeldmatig zijn aan de hand van schetsen en/of fotografie en/of
videoopnames.
Het geheel dient te worden gebundeld in een uitgave. Studiereis en studytrip
reader vormen bijgevolg één geheel waarbij de reis an sich een verplicht
onderdeel is.
		 – Project AO2 – 2
Oefening die het begrijpen van een wand met geen vensters duidelijk maakt.
De tekening zal de leesbaarheid van de architectuur, het begrijpen van de
constructie en de communicatie naar anderen op een heldere manier
uitleggen. Een gevelfragment wordt danig getekend op een specifieke manier
dat aanzicht, constructie, detaillering, présence, ontwerp, concept...
uitgeklaard worden via een persoonlijke manier van tekenvaardigheid.
De tekening kan in potlood zijn, in inkt, met computertechologie ... Aanzicht,
doorsnede(s), eventeel perspectief en/of situatie in plan en/of gevel kunnen
worden opgenomen in het geheel.
Het uiteindelijk presentatieblad zal 1 x 2 meter zijn, vertikaal. De schaal van
het fragment in tekening zal minstens 1:10 bedragen.
Voorstellen voor gevelfragmenten:
			
– Lagerhaus Ricola, Laufen (Herzog & de Meuron)
			
– Archiv NRW, Duisburg (Ortner & Ortner)
			
– Stadsarchief, Gent (Robbrecht & Daem)
			
– Stadsarchief, Delft (Wingender Hovenier)
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– Depot Naturkunde museum, Berlin (Diener & Diener)
			
– Beinecke Books Library, New Haven (Gordon Bunshaft)		
			
– Extension Kunstmuseum, Basel (Christ & Gantenbein)
			
– Extension Wallraf Richards Museum, Köln
				
(Christ & Gantenbein)
			
– Caixa Forum, Madrid (Herzog & de Meuron)
			
– Justiz Büro, Aachen art intervention by Rémy Zaugg
			
– Swiss Embassy, Berling (Diener & Diener + Helmut Federle)
			
– Lokomotivdepot, Zürich (EM2N)
			
– Ruins shelter, Chur (Peter Zumthor)
			
– Chapel Sogn Benedetg, Sumvitg (Peter Zumthor)
			
– ... (Caruso St John)
		 – Project AO2 – 3:
			
Uma Casa Portuguesa*
			
AAP _ Arquivo Arquitectura do Porto
De oefening past qua vorm in het semesterprogramma en het doel van de
studiereis, qua inhoud verhaalt het naar het gestelde 8 punten-reflectielijst.
Op de hoek van de Rua dos Vanzeleres en Rua de Cinco de Outubro, naast/
tegenover het Casa da Musica (OMA) te Porto, wordt een nieuwbouw geplant.
Het spievormig terrein waarop het bestaand gebouw zal worden afgebroken
dient te voorzien in mogelijke actuele hedendaagse gebruiken die door de
student zelf zal worden gekozen en geïnterpreteerd.
Het begrip casa relateert zich enerzijds aan de notie van een huis als een
gebouw dat niet enkel staat voor een woonfunctie terwijl de titel van de
opgave * verwijst naar de song van de internationaal befaamde fado-zangeres
Amalia Rodriguez zoals te horen op haar CD The Art of Amalia.
Belangrijke accenten bij deze opgave zijn: de ruimtelijkheid en vertaling van
het gekozen inhoud naar de volumetrie, de structurele vertaling, de
beeldvormige presence op een plek in de stad die bekend staat om
architectonische kwaliteit, het proces in tekentaal, dwz het kunnen tekenen en
reflecteren en dialogeren via de tekening.

		
Programma 2 MA – Semester 1
		 – The Manifesto Series (More than a Trilogy)
			
1 - The manifesto is media.
			
It does not exist outside other media (newspaper, magazines,
			
pamphlets, posters, radio, etc.).
			
2 - Design is part of the manifesto.
			
Not just in the sense of its graphics and layout.
			
An architectural project can be an integral part of a manifesto
			
– part of the argument, rather than an illustration.
			
3 - The manifesto precedes the work.
			
It is a blueprint for the future.
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4 - Every manifesto reworks previous manifestoes.
The call for the new is minted from the old.
5 - New media = New manifestoes.
But they may no longer look like manifestos.

			

Beatriz Colomina, Manifesto Architecture: “The Ghost of Mies”, 		

			

Critical Spatial Practice 3, Edited by Nikolaus Hirsch and Markus Miessen,

			

Sternberg Press, 2014.

		
1 – Damiel en de stad
Na jaren van omzwervingen en discussies keert Damiel terug naar de stad
beseffende dat hij concreet naar iets op zoek is, wat hij tot dan nog niet had
kunnen formuleren. Hij had steeds in vormen gedacht, nauwelijks in ideeën en
verbeelding, en had zo getracht dat alles zich zou concretiseren.
		 Stapsgewijs was hij tot het besef gekomen dat hij misschien iets
zoekende was dat zich nog niet voorgedaan had, iets dat hij zich ingebeeld had
maar nog niet kon omschrijven. Het leek hem een ganse opgave om dit uit te
schrijven, te tekenen, te verbeelden, op een of andere manier te verkondigen of
te openbaren.
		 In de stad ziet hij lege een amalgaam van diverse gebouwen, oud en
nieuw naast elkaar, sommige leken hem mooier dan andere. De ordening van al
wat hij zag was hem vreemd alsof zonder enig nadenken naast elkaar geplaatst,
soms aan elkaar verweven met lege ruimtes waarvan de betekenis hem
ongrijpbaar leek.
		 Hij denkt een de vele steden die hij nog kende van vroeger, aan
stedelijke structuren die gegroeid waren, of tenminste waarvan duidelijke
fragmenten waren aan toegevoegd die op een andere manier waren ontstaan
dan louter vanuit pragmatische aard.
		 Zijn vorige reflecties had hij genoteerd, gememoriseerd, hij had ze
geschetst, en het zou nu de formulering worden van een werkelijke zoektocht.
Maar dat kon of wou hij nog niet bepalen: er waren enerzijds die vorige
indrukken die hem nu op een of andere manier bezig hielden en anderzijds was
er het besef dat hij op het punt stond van iets te zien, te schrijven, te tekenen,
te beseffen van wat voor hem binnen afzienbare tijd misschien van onnoemelijke
betekenis zou kunnen zijn.
		 Maar zijn geest kon niet verder denken dan waar hij tot dan in staat
was. Er waren de limieten, de beperkingen maar er was de drang, het inzicht, het
doorzicht dat hem sterkte.
		 En er was het intern gesprek tussen woord en beeld, tussen tekst en
verbeelding, tussen statische momenten en dynamische bewegingen dat hem
aanleiding gaf tot perceptie van een thema waarover nauwelijks nog iemand
durfde te spreken, maar dat de mensheid steeds had bezig gehouden: hoe kan
collectiviteit gevat worden in een éénduidige ruimte? Hoe kunnen schaal en
maat samenkomen tot iets essentieels? Vitruvius, Godard, Loos... Hadrianus,
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Plato, Sixtus V... Wittgenstein, Terragni, Tarkovsky... Cerdà, Richter,
Grunberg... Palladio, Stanislas, Calvino... New York, Dotremont, Van Eyck...
Allen, Tokyo, Schinkel... Shinohara, Amenothep, Lalibela... ..., ..., ... alles had en
allen hadden er iets mee te maken, allen hadden een gelijk(w)aardige zoektocht
als onuitgesproken onderlegger, alles bevond zich te midden een meer dan
twee millenium (voort)durende sequentievorming. En hoe kon het dat de chaos
die hij nu zag bij het wederkeren naar de stad, de leegte maar ook de drukte, het
geluid en het geruis zich zo manifest toonden. Hij, die een periode afstand had
genomen van dit alles en nu plots geconfronteerd werd met een overdaad, een
opvallende aanwezigheid, in vormen die hij niet meer begreep en die hem leken
alsof zwaartekracht niet meer bestond, hij stond nu te midden van een nieuw
gebeuren dat hem vreemd leek.
		 Een voorbij fietsende vrouw, al even uitzonderlijk als het decorum
waarin hij zich bevond, sprak:
Eindelijk zot,
eindelijk niet meer alleen.
Eindelijk zot,
eindelijk verlost.
Eindelijk zot,
eindelijk rustig.
Eindelijk een nar,
eindelijk een licht vanbinnen.

Gaf deze vrouw nu de essentie weer van vandaag? Was de vrouw ook niet het
personage in het subject van de architectuur? Eén ding werd Damiel duidelijk:
zijn bevraging naar de stad vandaag had hij omgezet naar wat hij wilde dat later
voor hem als een belangrijke ontwikkeling zou doorgaan: een ruimte van stilte
geprojecteerd te midden van de chaos.
Pas na het neerschrijven van zijn bedenkingen – hoe moeizaam hij ook zijn taal
kon omzetten en vatten – en het bestuderen van de hedendaagse stedelijke
patronen besefte hij waarover het allemaal gedurende de komende periode
wilde hebben: de constructie van een geprojecteerd ideaal, een (beeld) verhaal
dat hij in een architectonische ruimte wou omgezet zien, een manifest in drie
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partijen, drie sequenties, drie episodes en die hem van chaos naar orde zouden
brengen, van verwarring naar duidelijkheid, van overbodigheid naar essentie,
van vormloosheid naar structuur.
Damiel besloot om van hieruit zelf aantal vooronderstellingen uit te schrijven
waarover hij het in het vervolg wou hebben in vorm en inhoud, in context en site.
Van collectief naar individueel, van klassiek naar utopisch. Zouden de steden
die hij kende hem kunnen helpen tot een nieuw concretiseren? Zouden de open
plekken hem enig soelaas kunnen geven om vat te krijgen op wat er zich tussen
gebouwen afspeelt? Zou hij een nieuwe onderlegger kunnen projecteren op
bestaande stedelijke patronen om zo een eigen confrontatie aan te gaan? Eén
ding was hem voorlopig duidelijk (maar bleef ook vaag): het zou gaan om een
individuele verzameling, een persoonlijke samenstelling, eigen projectie.
		
2 – Damiel en het gebouw
Zijn aankomst in de stad had hem nu totaal verward: was die stad nu zo
veranderd, was ze uiteengereten, was ze samengevoegd, klassiek als patroon, of
met een abstract grid uitgebreid, fragmentair of in haar geheel.
Zijn toevlucht in ene collectief gebouw maakte het nog krampachtiger: hij voelde
dit aan als belangrijk maar complex en als hij zich omdraaide zag hij een veel
eenvoudiger gebouw waar hij doorheen kon kijken. Hij wandelt doorheen een
gang van het gebouw, nog steeds met een potlood in zijn hand om alles direct te
kunnen noteren wat hem aanspreekt. Zijn reflecties gaan van verwondering naar
houvast, van verwarring naar focus, van veelheid naar leegte ...
Wat betekent nu een gebouw vandaag? Hoe trotseert het geschiedenis,
hoe maakt het toekomst? Hoe komt het dat zovele interpretaties mogelijk zijn:
van abstracte afstandelijkheid en objectiviteit tot subjectieve genoegdoening en
huiselijkheid?
Denkend dat het concipiëren van ruimte in een gebouw voldoende zou zijn om
zich een beeld van de wereld te vormen, botst Damiel nu op het verhaal van de
realisatie en/of concretisering ervan. Zijn ontdekkingstocht, noem het zelfs
architecturale pelgrimstocht, bracht hem wereldwijd tot inzicht dat “stenen”
binding geven met het “zijn” op de wereld.
Met de nodige vraag naar meer uitleg en inzicht, raadpleegt hij zijn omgeving in
de hoop dat zijn honger gestild kan worden. Hoe wordt een ruimte afgebakend
in realiteit? En heeft een afbakening geen twee zijden? En kan het dat we er een
zekere dikte aan geven? Kan het dat een afbakening zowel limiet – grens – is
als een belangrijk bestanddeel? Kan het eventueel zelfs zo zijn dat dit het enige
bestanddeel is?
In zijn hoofd had hij beelden van kerkers, gevangenissen, schuilplaatsen,
refugiés, beschermplekken waar het mogelijk is om zich van de wereld af te
zonderen en er toch mee te maken hebben.
Maar hij had ook beelden – vanuit zijn pelgrimstocht – dat dergelijke
constructies ook meer kunnen hebben dan louter pragmatisch gebruik. Zou het
kunnen dat er zich een psychologische of fysiologische genoegdoening kan in
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“schuilen”? Zouden ze zelfs wel te bouwen zijn, of op beeld vast te leggen?
En wat als hij niet alleen is en hij meer wil te weten komen door kennisoverdracht van anderen die hem meer kunnen vertellen om zich zo een nog
concreter beeld te kunnen vormen.
Hij bedacht zich dat een afbakening bijgevolg louter lineair kan zijn, of
omringend, aldus een plek vormend, zowel in zichzelf, als doorheen de figuur
van de muur, hoe verschrikkelijk ook het begrip muur in zijn wereldaanschouwing een plaats innam. Er kunnen zich ingesloten plaatsen bevinden,
uitgesloten plaatsen, afgesloten ook... In alle geval: deelnemen aan en afzonderen van tezelfdertijd, waar hijzelf zich goed voelt maar waar ook een kleine
gemeenschap met gelijk(w)aardige interesses zich kan nestelen.
Misschien moet hij maar op zoek naar een interessante plek voor die muurruimte, misschien is een lichte helling zelfs belangrijk, om perspectief te
hebben, uitzicht, om misschien ging het louter om een schakeling van dergelijke
ruimtes in en door elkaar.
		 In alle geval zal de muur als materie zich nu manifesteren als
ruggengraat. Maar hij had zich reeds beseft dat het niet voldoende is want er
is nog iets dat hem bezig houdt: hoe zit het nu met bescherming, met schuilen,
enz. als het over een collectief gebeuren gaat? Is een muur nu voldoende als
element of is er meer nodig? En wat met de pragmatiek van het (over)leven?
Kan een concept louter als idee overeind blijven of moeten er nu toch andere
kwaliteiten worden toegevoegd? Tenslotte zijn we als mensheid de grot
ontgroeid, of niet, dacht hij. En ook: was er niets anders dan louter stenen,
muur, vloer, dak…?
De stad die hij zo goed kende had zich ontwikkeld in de 19de eeuw en kan
bestempeld worden als de eeuw van de technische ontdekkingen en
ontwikkelingen. De 20ste eeuw waarbij de stad zich verder had ontplooid was
als deze van de uitvindingen en vooruitgang, maar kan het dat de 21ste eeuw
reeds gemarkeerd wordt als deze van het nomadisch bestaan terwijl juist andere
ideologieën hun stempel drukken?
Het is een bekend feit dat kinderen uit Joodse families, zo typisch voor die stad,
op hun 18de een jaar lang de wereld in gaan alvorens verdere studies aan te
vatten. Geen wonder: zij hebben familie die zich overal ter wereld heeft
gevestigd, van New York tot Tokyo, en gezien hun staat van zijn op en in deze
wereld is voor hen het begrip eigendom van een andere betekenis dan in het
westen: het gaat hen niet om de objecten maar om taal als collectieve eigendom
en bezit, daar heeft de Shoah hen toe geleid.
		 De 21ste eeuw is ook deze van de ontwikkeling van de sociale media
en de communicatie, de bereikbaarheid, het online-zijn. Het globale netwerk
overheerst wat voorheen zich enkel in een beperkte omgeving heeft
gemanifesteerd. Dit fenomeen brengt ook een verschuiving van aanwezigheden
op een plaats te weeg. Reeds in 1992 schreef Marc Augé in Non-Lieux –
Introduction à une anthropologie de la surmodernité (Editions du Seuil) dat het
individu zich een wereld wenst (“l”individu se veut un monde”, p.51) en vervolgt
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dat “nooit individuele verhalen dermate expliciet bepaald werden door de
collectieve geschiedenis”. Hij besluit, met verwijzing naar Michel Foucault, om
de niet-plaats te relateren aan het begrip heterotopie.
Het lijkt een actueel fenomeen te zijn dat zich voornamelijk vorm geeft in een
generatie die, om welke reden ook zoals mogelijkheden die buiten henzelf zijn
ontwikkeld en gegroeid, bijna moeiteloos en soms ook verantwoordelijkheidsloos (behalve ten opzichte van zichzelf) gedijen. Het heeft te maken met
een displacing, een zich verplaatsen van het eigen zijn. Maar kan dit over een
gehele bevolking gebeuren, kan dit gegeven een voortdurendheid inhouden?
Wat met andere persoonlijke relaties en/of gezinsstructuren? Het lijkt alsof de
twintigers een uitgelezen generatie zijn om te voldoen aan dit model: de wereld
is hun toegeëigend als hun thuis. Maar wat gebeurt er als (en voor de meesten
is dit ook zo) een job, de werkplek, de vraag stelt naar een plaats, naar
bereikbaarheid, naar efficiëntie?
Damiel vraagt zich af: waar zit nu de huiselijkheid in dit gehele verhaal? Slaat
huiselijkheid op het huis zelf, op de sociale omgeving, op het stadskwartier of
op de stad? En is huiselijkheid een loos begrip of toch een statuut van het zijn
dat uitsluitend behoort tot het individu of ook in de openbaarheid aanwezig kan
zijn? Is het een fenomeen van tijdelijkheid of van langdurigheid. Is het iets aanpasbaars of heeft/geeft het houvast naar de toekomst?
In het essay ‘De betekenis van huiselijkheid’ in zijn boek Van Hermes tot Hestia
(A&S/books, 2006) heeft Bart Verschaffel het over het verschil van house
tegenover home. “Wat betekent huiselijkheid voor mensen voor wie het wonen –
met woorden van Heidegger – voorbij is? Of voor volwassenen die zich de
huiselijkheid moeten herinneren, opnieuw kind moeten worden, omdat
enkel kinderen een vol besef kunnen hebben van hoe een huis een begin is?” en
vervolgt verder “Het huis is een plaats waar betekenissen en betekenisverschillen gearticuleerd en gehiërarchiseerd worden.” (p.84).
		 Het woord huiselijkheid heeft bij een vertaalslag naar het Engels ook
nog een bijkomende onderlegger, nl “domesticity”, wat we zouden kunnen uitsplitsen in domestic en city. Venetië, stad der steden, is bij deze niets anders
dan een domestic city, een huiselijke stad: alles is er gebouwd rond een eigen
labyrintisch netwerk van smalle stegen in de breedte van een gang, huiselijke
campo’s als stedelijke kamers, alles op maat van de individuele voetganger en
heeft, naar ultiem premodern model, er het mechanisch verkeer van afgesloten.
In die zin is Venetië een moderne stad die de moderniteit zeven eeuwen eerder
reeds heeft opgeslorpt, terwijl het een klassiek patroon van beleving in zich
draagt. Venetië is de stad van het heen en weer gaan, andata e ritorno: er steeds
iets achter laten om er opnieuw naar toe te kunnen gaan. Dat heeft het niet enkel
in zijn stedelijk patroon, in de stenen en het licht, maar ook in haar tijdelijke
gebeurtenissen die juist die aanhankelijke domesticiteit gebruiken en haar
proberen om te zetten in een fundamenteel iets.
		 Dit geeft dat er sinds geruime tijd andere onderleggers en connotaties
zichtbaar zijn, om reden van gewijzigde situaties niet enkel qua gezin maar ook
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in de gemakkelijker verplaatsingen en mogelijks langduriger oponthoudingen
buiten het eigen nest. Daar wordt ook gretig op ingespeeld in situaties als
sauna’s, speelhuizen en andere als zijnde de gezelligste huiskamer van....
Leisure wordt een functionele omzetting van huiselijke beleving. Maar in dit
geval heeft huiselijkheid een zeer groot niveau van tijdelijkheid, niet van de plek
waar het goed vertoeven is om naar terug te komen, geen ankerpunt. Het is de
plek van ontvluchting.
In de volksmond zijn er drie begrippen die rondom het woord huis
telkens een andere laag aanduiden, nl. huis, thuis, en t’onzend (bij ons): het huis
als object, het huis als eigen plek en zijn en het huis waar men is opgegroeid
zijnde het huis van de herinneringen. En waar thuis en t’onzend te maken hebben
met relaties en objecten en het huis staat voor het instituut van dit alles, is er nu
ook het stedelijk gebeuren waarbij de stedelijke ruimte, alles wat zich tussen de
architectuur bevindt en afspeelt enorm belangrijk is.
En wat nu met het begrip eigendom? (Kan eigendom als woord
ontleed worden in eigen en dom waarbij dom staat voor het Oudnederlands
huis en staat het dus gelijk met een eigen huis?) Is eigen bezit nog belangrijk of
zijn herinneringen belangrijker? Of is er een onderlinge link? Verblijven in de
stedelijke ruimte – in de zomer is dit meer zichtbaar dan in de winter – valt het
op hoeveel mensen zich een herinnering (of meestal meerdere) eigen hebben
gemaakt op het eigen lichaam. Deze tekenen zich af in allerlei vormen, teksten
en kleuren, van geometrisch tot verhalend, van afstandelijk tot anekdotisch. De
huidige bekleding van het menselijk lichaam staat in contrast tot de zwijgzame
onuitgesproken verhalen van het binnen de muren zijn. Interieur en secreet
worden hiermee openbaar en private gesprekken worden publiekelijk gevoerd
in bus, tram en op straat. Op deze wijze ontstaan er andere accenten tussen
privaat en publiek, en lijkt huiselijkheid iets anders te verworden dan wat
voorheen hieronder werd begrepen. Of: is de stad verworden tot een
Potemkinsche Stad zoals Adolf Loos het verwoordde?
		 Ich glaube, was ich baue.
Het werd allemaal zeer complex, maar daarom niet minder interessant. Damiel
herinnerde zich het recente architectonisch verleden dat zoveel ophef maakte.
Reeds in zijn Wetenschappelijke autobiografie (1990) drukte Aldo Rossi zijn
verwondering uit over de hardnekkigheid waarmee Alberti onder andere in de
Sant’Andrea kerk te Mantua de vormen en ruimtes van Rome herhaalde. Rossi
verwijst hierbij naar de verhouding tussen het begrip tempo in de betekenis van
zowel weer als tijd, en de architectuur. Terwijl hij spreekt over de mist die de
basiliek binnenkomt, vestigt hij ook de aandacht op de oculus in de wand van
de kerk die op een mysterieuze wijze het cassetteplafond belicht. Voor Rossi
draait alles hier om de ervaring van een atmosfeer die onder invloed van licht en
schaduw steeds wijzigt.
		 In publicaties van onder meer Peter Zumthor (Atmospheres, 2002) en
Juhani Pallasmaa (The Eyes of the Skin, 2005) worden in architectonische pro-
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jecten doelstellingen als belangrijk aangeduid die los staan van
programmatorische problemen. Pallasmaa bespreekt bijvoorbeeld de betekenis
van de donkerte van de ruimte, door te verwijzen naar het boekje In Praise of
Shadows (1933, Engelse versie 1977) van Juniro Tanizaki, en naar de betekenis
van de donkerte van de ruimte; iets wat hij ook traceert in het oeuvre van
Caravaggio.
		 Damiel probeerde het nu te concretiseren in zijn hoofd: vandaag
behoort atmosfeer tot een aura in de architectuur dat los staat van het materiële en
hij herinnerde zich een lezing aan de ETH te Zürich in 2010 waarbij Peter Böhm
concludeerde, in een reflectie over het oeuvre van zijn grootvader Gottfried
Böhm: “Voor mijn grootvader gold: Ik geloof wat ik bouw. Dat zegt wellicht alles.

		
3 – Damiel en de kamer
Omzwervingen doorheen stad en gebouw hadden Damiel doen inzien dat er
slechts 1 mogelijkheid was om concreet na te denken over zijn situatie vandaag:
een kamer die los van elk geruis de stilte in zich heeft, waar hij kan nadenken,
zwijgen, schrijven, tekenen... en toch gerelateerd staan aan de wereld. Hij zou er
zelfs met anderen discussies kunnen aangaan ... Maar die kamer kan een huis
zijn, een huis dat (als) een stad zou kunnen zijn, een kamer die meer is dan wat
normaal als kamer wordt bedacht, een kamer met uren waarbinnen zich ook
weer kamers bevinden. In alle geval geen kamer op basis van functionaliteit,
maar een kamer op basis van beeld en verbeelding ... en met generositeit naar
zichzelf en de wereld, naar theorie en geschiedenis, naar poëzie en atmosfeer.
		– Een kamer in een huis in/van/met/door Generositeit
Damiel wil een vaste plek om opgedane ervaringen te transfereren naar een
vaste plaats. Hij vraagt een architect om met hem mee te denken en hem
aanwijzingen te geven om zijn zoektocht naar elementaire (essentiële) ruimten
vorm te geven en deze verder om te zetten in een concreet gebouw.
		De kamer dient een onderlegger te zijn vanuit reflecties en een
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overdracht te vormen naar een verdere enfilade/stapeling/in elkaar verweving...
van specifieke ruimtes die geconcipieerd worden op basis van een duidelijke
leidraad. Hij vraagt een architect omdat die hem die precieze leidraad kan geven,
met name: hij waardeert wat de architect hem inhoudelijk zal voorstellen omdat
hij vanuit een waardering voor hedendaagse architectuur die verbonden is met
haar eigen geschiedenis, meent dat enkel een architect die met meer begaan is
dan louter met architectuur, hem deze betekenisvolle ruimten kan/zal geven.
		 De opdracht geeft het idee van een kamer mee aan de architect
omdat hij meent dat past in het system van behuizen, één van de kernprincipes van architectuur. Hij wil een kamer die, los van het gebruik dat
aanleiding geeft tot vorm en grootte, een meerwaarde zal betekenen voor de
architectuur: een uitspraak over wat architectuur vandaag kan zijn, of dit
klassiek is, analoog, tegendraads, anders, enz...
		 Hij vraagt aan zijn architect om in eerste instantie een reeks
fascinaties te bepalen, eventueel zelfs los van de architectuur maar die een
visueel, reflectief ruimtelijk concept en kader bepalen waarover het project kan
gaan, hoe het zich zou vormen. Beperkt in zijn denkvermogen over architectuur
vraagt hij of de architect hem schetsmatig een voorstelling kan geven wat een
leidraad zou kunnen betekenen: wat eventueel mathematica is, proportie,
materiaal, structuur...
		 De kamer dient genereus te zijn, dit wil zeggen dat het een
openbaring kan zijn in de interieure ruimte, in de plaats waar het zou gesitueerd
zijn, in de eigen conceptuele context, in het denken van de architect. Het dient
bijgevolg niets anders te zijn dan louter zichzelf, ondanks het feit dat misschien
later heel wat organisatorische elementen hun plaats zullen dienen te krijgen,
maar die de essentie niet zouden mogen verstoren.
		 Hij vraagt aan zijn architect om die leidraad, die onlosmakelijk
verbonden zal zijn met zijn ontwerper, zo te relateren dat deze in een tweede
vraagstelling ook gelinkt zal worden aan een plek: moet deze zich inpassen in
een stedelijk, landschappelijk, afstandelijk-literair-conceptueel-theoretisch...
geheel, met andere woorden: de vraag stelt zich welk standpunt de architect
gaat innemen om zijn ideeën in een vorm van genereus denken om te zetten op
een specifieke plek.
		 Damiel weet dat zijn opdracht op dit moment vaag is en hoopt via
antwoorden van zijn architect steeds verder en concreter en dus preciezer zijn
opgave te kunnen bepalen. Hij wil een kamer – los van de grootte die nog dient
te worden bepaald, maar het gaat om meer dan louter een verblijf voor zichzelf
- dat los van het zelf te bewonen, ook andere gebruiken zal toelaten, steeds met
een genereus karakter als onderlegger, iets wat voor hem architectuur betekent.
Bijgevolg een kamer in de hedendaagse Centraal-Europese betekenis.
			 – Tre et uno assieme
Damiel wil echter nu een eerste architectonische beleving op plan meemaken.
Het bestuderen van de architectuurgeschiedenis leerde hem dat er verschillen-
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de manieren van interpretaties zijn omtrent composities: van een geheel van
losse elementen tot een samenstelling van verschillende fragmenten in één
geheel.
		 In de koepel van de San Carlino te Rome las hij het concept van Nihil
addi (niets is toegevoegd, wat gebaseerd stond op een systematiek van tre et
uno assieme, zijnde drie en één samen. Daarnaast had hij vanuit een dialoog met
een Zwitserse architect onthouden dat diens architectuur tot stand kwam door
splitsing, niet door toevoeging.
		 Geïntegreerd door deze gedachte kwam hij tot de vaststelling dat er
misschien drie types van ruimten zouden kunnen worden vastgelegd: het
paviljoen, de galerij en de hall. Het paviljoen kan zowel inkompartij zijn als een
separaat fragment, de galerij zag hij als een stoa op de Akropolis waarbij hij
filosoferend heen en weer kon lopen met uitzicht naar stad en/of natuur en de
hall is belangrijk om in een grote ruimte de overdracht en/of verkondiging te
doen, van ideeën tot objecten.
		 Met deze bepaling kwam hij tot één probleem: het tre et uno
assieme-gedachte: staat dit nu tot drie die één geheel vormen of tot drie plus
één als een geheel? Met andere woorden: is er meer dan een ruimte, zoniet
misschien zelfs een vierde ruimte nodig die belangrijk is en welke zou deze dan
moeten zijn, welke is in de setting nog belangrijk?
		 Met die gedachten besloot hij zijn architect te raadplegen die vanuit zijn kennis hem verder zou helpen in de concretisering van zijn zoektocht:
kan het nog dat er vandaag een ruimtelijke systematiek in architectuur wordt
gebracht of staat alles fragmentair naast elkaar en vooral: hoe worden relaties
(overgangen, doorgangen, uitzichten...) tussen ruimtes ontwikkeld? Grijpen ze
in elkaar of staan ze autonoom? Welke is hun onderlinge hiërarchie of zijn ze
alle drie (vier) even belangrijk? En: wat is hun bindend element, wetend dat het
om een werkelijk te beleven trilogie gaat?
		– Piranesi Variation #...
Denkend dat het concipiëren van ruimte voldoende zou zijn om zich een beeld
van de wereld te vormen, botst Damiel nu op het verhaal van de realisatie en/
of concretisering ervan. Zijn ontdekkingstochten, noem het zelfs architecturale
pelgrimstochten, brachten hem wereldwijd tot inzicht dat stenen binding geven
met het zijn op de wereld.
		 Met de nodige vraag naar meer uitleg en inzicht, raadpleegt hij zijn
architect in de hoop dat zijn honger gestild kan worden. Hoe wordt een ruimte
afgebakend in realiteit? En heeft een afbakening geen twee zijden? En kan het
dat we er een zekere dikte aan geven? Kan het dat een afbakening zowel limiet –
grens – is als een belangrijk bestanddeel? Kan het eventueel zelfs zo zijn dat dit
het enige bestanddeel is?
		 In zijn hoofd had hij beelden van kerkers, gevangenissen, schuilplaatsen, refugiés, beschermplekken, kerken, misschien zelfs wel circustenten... waar
het mogelijk is om zich van de wereld af te zonderen en er toch mee te maken
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hebben. Maar hij had ook beelden – vanuit zijn pelgrimstochten – dat dergelijke
constructies ook meer kunnen hebben dan louter pragmatisch gebruik. Zou het
kunnen dat er zich een psychologische of fysiologische genoegdoening kan in
schuilen?
		 En wat als hij niet alleen is en hij meer wil te weten komen door
kennisoverdracht van anderen die hem meer kunnen vertellen om zich zo een
nog concreter beeld te kunnen vormen.
		 Hij bedacht zich dat een afbakening bijgevolg louter lineair kan zijn,
of omringend, aldus een plek vormend, zowel in zichzelf, als doorheen de figuur
van de muur. Er kunnen zich ingesloten plaatsen bevinden, uitgesloten
plaatsen, afgesloten ook... In alle geval: het zou iets worden dat deelnemen aan
en afzonderen van tezelfdertijd stelt, waar hijzelf zich goed voelt maar waar ook
een kleine gemeenschap zich kan nestelen.
		 Misschien moet hij maar op zoek naar een interessante plek voor die
muur-ruimte, misschien is een lichte helling zelfs belangrijk, om perspectief te
hebben, uitzicht, om misschien ging het louter om een schakeling van dergelijke
ruimtes in en door elkaar, een geheel van kerkers.
In alle geval zal de muur als materie zich nu manifesteren als ruggengraat. Maar
hij had zich reeds beseft dat het niet voldoende is want er is nog iets dat hem
bezig houdt: hoe zit het nu met bescherming, met schuilen, enz. als het over een
collectief gebeuren gaat? Is een muur nu voldoende als element of is er meer
nodig? En wat met de pragmatiek van het (over)leven? Kan een concept louter
als idee overeind blijven of moeten er nu toch andere kwaliteiten worden
toegevoegd? Tenslotte zijn we als mensheid de grot ontgroeid, of niet?
		– Moving Still / Still Moving
Inmiddels weet Damiel enerzijds ook wel dat architectuur gaat over ruimte
en over materie. Anderzijds is er iets dat hem vertelt dat architectuur ook een
maatschappelijk fenomeen is, soms te midden in het gebeuren, soms vertaald
als een folly.
		 Tot nu toe dacht hij dat het in architectuur steeds om louter
gebruiksmatige vraagstellingen ging, maar stapsgewijs beseft hij dat er andere
achtergronden kunnen worden beschreven en in beeld gebracht. En dat een
(beeld)verhaal ook de inhoud kan bepalen.
		 Centraal in zijn jeugd stond de muziek van de Rolling Stones
waarvan hij zich beelden herinnert waar ze in de studio werken aan de opnames
van het nummer Sympathy for the Devil. De lange, ononderbroken shots in de
film erover door Jean-Luc Godard gaven een goed beeld hoe de band werkte en
schaafde aan het nummer. De waan van de dag kwam tot uiting als Mick Jagger
een regel in de liedtekst die refereerde aan de moord op John Kennedy diende
te veranderen als ook diens broer Robert Kennedy werd vermoord.
Was het trouwens niet zo dat Godard’s werk een inspiratie vormde voor
heel wat architecten en kunstenaars? In alle geval herkent de reiziger nu stilaan
relaties van beelden uit deze nouvelle vague film met Morning of the Magicians
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van de Deense kunstenaar Joachim Koester.
Maar ook Alphaville van Godard is meer dan louter een verhaal: een fictieve stad
vormt er het decor van. In de films van Godard zijn er de intervals, de sequenties
met woorden, die van belang zijn om een verhaal te structureren. De reiziger
was gefascineerd door bijvoorbeeld de woorden
MON
TON
SON _ IMAGE
Het kon worden vertaald als Mijn, Jouw, Zijn/Haar _ Beeld maar ook als
Mijn, Toon, Geluid _ Beeld, wat het in het geval van Godard alweer een dubbele
betekenis geeft.
		 In dezelfde jaren 1960 was er trouwens ook Andy Warhols’ stomme
film Empire die gedurende acht uur en vijf minuten door een focus op de Empire
State Building een weergave was van de werkelijke tijd van opname omgezet in
perceptie.
		 Maar misschien was deze film wel een reflectie op Fritz Lang’s
Metropolis waarin een nieuwe visie over de nieuwe toekomstige stad werd
geprojecteerd. Een andere flm die de reiziger in zich had opgenomen was
Koyaanisqatsi van Godfrey Reggio (met de repetitieve muziek van Philipp Glass)
waarin de hedendaagse (modernistische) stedelijkheid leven ferm op de korrel
werd genomen tegenover fragmenten uit de natuur.
		 Maar er zijn zeker ook de films van o.a. Peter Greenaway zoals The
Belly of an Architect (met de muziek van Wim Mertens), Wim Wenders met Der
Himmel über Berlin (op het script van Peter Händtke, met belichting door Henri
Alekan die ook de lichtstudie maakte voor videoclips voor New Order terwijl
Wenders zelf enkele clips regisseerde van U2) of het legendarische The
Fountainhead van King Vidor en die elk een heel eigen benadering van actuele
thema”s aansnijden, en meestal ook via een link met architectuur. En of het nu
over een architect gaat met zijn obsessie voor Boullée, of over een architect die
Frank Lloyd Wright zou kunnen zijn, hoewel nooit bevestigd, of over de stad
Berlijn, telkens is een verhaal verbonden met beelden van architectuur en/of de
stad die er een soort scenografie van vormen.
		 Damiel herinnert zich ook een studie van Steven Jacobs over de
woningen van Alfred Hitchcock – The Wrong House – waarin zelfs wordt
uitgelegd hoe de huizen voor de set werden geconstrueerd. Maar vooral de
binnenkoersituatie van Rear Window speelt in deze optiek een belangrijke rol.
Ook voorbeelden zoals het fantastische huis dat Buster Keaton in One Week
weet te bouwen (herkent hij hier geen hedendaagse architectuur in?) of de
beelden uit de films zoals o.a. Playtime van Jacques Tati (alles in decor
gebouwd op schaal 2:3), werken hilarisch op het netvlies.
		 Met deze reflecties wil Damiel ook zijn architect bevragen of het
mogelijk is om zijn kamer (die inmiddels terug meer is dan een ruimte) te
concipiëren vanuit een ander gegeven dan het louter functionele inzake gebruik,
wat hij reeds had aangekaart. Kan een andere problematiek aanleiding zijn tot

286

2014 – 2015 Universiteit Antwerpen

het maken van een ruimtesequentie die zich op een andere manier opstelt en
aldus een verhaal in en tegen de stad vormt. Vorm én verhaal, gebouw én stad:
moving still, still moving.
		 Misschien is in dit kader een ruimtelijk storyboard in een al dan niet
bestaande situatie van een museale ruimte en/of galerij een goed uitdrukkingsmiddel voor de uiting van deze zoektocht, voor een typische beeldmontage...
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iets meer dan 100 jaar geleden gebouwd. Het was het eerste huis van die
architect, maar zat boordevol verstoringen en vraagtekens, verwarringen en
dubbele coderingen ... Een huis als een ruimtelijk plan, of had plan nu ook een
betekenis in de derde dimensie? Kon het zijn dat een doorsnede meer betekent
dan een plan om inzicht in de ruimte te geven. Had die architect trouwens niet
ooit eens gezegd dat zijn woningen daarenboven niet gefotografeerd konden
worden en meer enkel in realiteit konden worden ervaren?
Had een gevel bijgevolg te maken met de uitdrukking van wat er zich functioneel
in het interieur afspeelde of was daar nu een duidelijke scheiding? Elke passant
hoefde toch niet te weten hoe iemand een huis bewoont. En, was een huis nu
niet geconcipieerd om te be-wonen, hierbij het interieur afzonderlijk bepalend
van het exterieur?
Een stadswoning, stedelijk huis, bijgevolg eerder verticaal, dat was nu
wat hij wou vragen, een aanwezige onopvallende woning in een Europese stad.
Een stadswoning waarbinnen zich die essentiële kamer zou bevinden.
Een huis met een kamer voor hem met de nodige familiariteit, bruikbaar en onopzichtelijk maar overdraagbaar en dus duurzaam in gebruik. Met een gevel als
een masker in een eigen taal naar de stad. Zoals historische architectuur in zijn
ogen steeds geweest was.

King Vidor, The Fountainhead, 1949

		– Mein Haus
			 (Readymade)
Het had Damiel steeds verwonderd dat architectuur andere onderleggers kon
hebben dan de louter functionele die de eerste vraag van beschutting uitmaken.
In die zin was er niet enkel het feit dat literatuur een inhoud kon zijn maar ook
dat filosofie een zekere reflectie kon bieden, laat staan welke andere culturele of
maatschappelijke uitdrukking ook...
Het was hem ook niet ontgaan dat tijdsgeest iets anders was dan
datgene er zich op dat moment als beeld ook voordeed. Hij had gezien dat
abstractie ook een verdichting van indrukken, beelden en/of reflecties kon zijn.
Het beeld van het huis voor Margarete Stonborough-Wittgenstein was hem
daarin bijgebleven: het meubilair en het entourage van de opdrachtgever had
niets van doen met het uiteindelijk resultaat van de woning.
En terwijl de uitwerking van het gebouw over een mathematische precisie
handelde – de sequentie van verhoudingen vanaf de inkom over de Diele, via de
Musiksaal tot de Emfangzimmer – en ook het verhaal van de exacte hoogte van
de kolommen op 383 cm (en beseffende dat Ludwig Wittgenstein het
gelijkvloers had laten afbreken omdat er een fout van drie cm in de realisatie was
getreden) verwarden hem toen hij besefte dat de funderingen zich niet
exact onder de muren van de woning bevonden. Of hoe kon hij nu elke
verstoring in juistheden interpreteren? Of was het nu zo dat architecten met
verstoring en dissonanten nu juist iets concreets konden maken?
Deze thema”s had hij al eerder ontdekt in het meest Europese huis, nu

			

Rudolf Herz, Le Mystère de Munich, 2014

			 Programma 2MA – Masterproef
			 Curare
In analogie met de voorbije drie jaargangen wordt ook dit jaar de werking van
een open studio voorgesteld, d.w.z. dat vanuit een persoonlijk nadenken en
zoeken aan studenten een eigen methodiek wordt gevraagd waarbij persoonlijke
fascinaties en reflecties leiden tot een inherente uitwerking van een project.
Het gehele jaarproces is opgebouwd rond de thematiek van curare (Latijns voor
zorg dragen, onderhouden, organiseren, verzamelen, bundelen, in stand houden).
			 Een Open Studio wil niet zeggen dat gelijk welk thema, project,
programma of site aanvaard kan worden. Het geheel dient in eerste instantie
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onderbouwd te zijn en passen in het gehele denkkader van de studio.
Als eindresultaat wordt niet enkel een project/ontwerp in zijn architectonische
vorm beoogd, maar ook het discours zal verwerkt worden in een conceptnota op
A5-formaat.
			 – Proloog
Een reeks van 3 oefeningen (oktober-november) en ontwikkeld vanuit een roman
of filmscript, begeleiden de zoektocht naar het concretiseren van de eindopgave
die ls initiële onderlegger het thema orde stelt.
De (architectonisch/culturele) reeks
Kamer / Huis – Hof / Quartier – Plein / Stad
bezit in elke setting een vervolg op de vorige maar met introductie van nieuwe
parameters waarbij het vorige resultaat wordt bevraagd. Deze parameters
handelen niet louter over de inpassing in een groter geheel. Voorwaarden vanuit
randcondities, aanverwante kunstuitdrukkingen en andere voeden elke nieuwe
opdracht. Studenten antwoorden met eigen middelen in tekeningen, modellen,
fotografie, grafische vormgeving, video, tekst ...
		 – Dialoog
Het uitschrijven van de eindopgave (december) is een resultaat uit het
ontwikkeld proces van de proloog. In dit ontwerpproces gaat theorie in dialoog
met praxis, vorm met inhoud, structuur met beleving, site met context, abstractie
met concretiseren, autonomie met inpassing, detail met stad, zien met begrijpen,
lezen met verklaren, cultuur met noodzaak...
Alternatief: indien er voor studenten of voor de gehele groep van de studio geen
passende insteek kan worden aangeleverd door elk individu, zullen twee
voorstellen worden voorgelegd die zullen fungeren als werkelijk afstudeerproject. Eén ervan staat bepaald op een site (de inpassing van een bibliotheek
en andere zelf te bepalen programma’s op de site van de Pupillenschool te
Aalst, de andere is gebaseerd op beeld en programma, nl. de wedstrijd voor een
nieuw Guggenheim-museum te Helsinki (studiereis op eigen initiatief).
		 – Epiloog
Het uiteindelijk project zal architectonisch zijn, d.w.z. met bouwbare ruimten,
met een duidelijke structuur en materialiteit. Dit project zal op een eigen wijze
worden voorgesteld in een persoonlijke presentatie die de inhoud van het project ondersteunt. Het gehele zoekproces zal gebeuren aan de hand aan analoge
tekeningen. Een publicatie over de zoektocht en het project onderbouwt het ontwerp. Ter begeleiding van het gehele traject zullen drie begrippen gehanteerd
worden waarop ontwerp en proces zich relateren en
die tevens als eindcriteria worden bepaald:
		 Architectonische] Cultuur – Bouwsubstantie – Noodzakelijkheid
“A project is a lifelong thing; if you see it, you will only see it at the end.”
(Pier Vittorio Aureli, Log 28, 2013, p. 67)

		– Randcriteria en bedenkingen
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Studio CK baseert zich op een reeks van reflectieve eigenschappen die de denkwereld van elke student wil bepalen. In een omgeving waarin facebook en selfies
danig de aandacht trekken en er nauwelijks nog aandacht is voor de persoonlijke
ontwikkeling naar een eigen beeldvorming, wil deze studio zich herbronnen op
de werkelijkheid van de plaats van de architectuurontwerper in het metier.
		 Context als begrip wordt hierbij niet gezien als de muur van de gebuur
of doen zoals voorhanden rond de plek, maar als de ontwikkeling van de eigen plek
in vorm en inhoud.
		 Enkele bevragingen die inherent verbonden zijn met methode en
reflectie in de studio zijn:
1 – Kan vandaag het interieur van het gebouw nog enig belang hebben als
reflectieve projectmatige aanzet om in inhoudelijke discussie te gaan met de
stad waarbij alles gefragmenteerd, chaotisch en als een niet-plaats wordt
gedefinieerd?
2 – Kan er worden gesteld dat het kleinere werk als zijnde meer gekneed meer
energie vraagt dan het strategisch werk op grotere schaal? Kunnen in deze
optiek bepaalde principes van het bouwen opzij worden gezet om beeldmatig
een leesbaarheid te geven als zijnde doordacht daar waar ze eerder strategisch
zijn bepaald?
3 – Tot hoever kunnen nieuwe architecturen een eigen verhaal en leesbaarheid
geven tegenover reeds bestaande gebouwen: waar ligt de balans van oud
tegenover nieuw, wat dient er te overheersen, kan er iets conceptmatig worden
vastgelegd?
4 – Moet het begrip fenomenologie een toenemende belangstelling in het
nalatenschap van het architectonisch object krijgen en hoe kunnen we hier
verder mee omgaan naar het begrijpen van architectuur?
5 – Bepaalde projecten nestelen zich in een gekende vormentaal, bestaande
typologieën, directe gebruiksmatige genoegdoeningen en begrijpbare
architectuur. Ze gaan gepaard met conventies die gekend zijn en als direct
toepasbaar kunnen worden ingezet. Waar ligt het spanningsveld van inventie
tegenover conventie in het hedendaags architectuurdebat met gekende
vormentaal en -begrippen?
6 – De inzet van het oeuvre van een hedendaags architect gaat voorbij het zich
vinden op een plek, nl. met de gegevens van de plaats, omzeggens genius loci.
Hij/zij werkt met het begrip context op een bredere manier en aldus komen
andere invloeden in hun projecten aan de orde, geaccumuleerd of verweven met
programma. Is het ene belangrijker dan het andere, zijn beide noodzakelijk en
hoe schuift een theoretisch discours zich vandaag doorheen de methodiek?
7 – Architectonische cultuur is steeds een sleutelbegrip geweest, ook doorheen
momenten van gediversifieerde economie. Hierbij gaat het om de inzet van de
eigen origine, het verhaal van de reflectieve cultuur-historische context en de
inventiviteit van hoe om te gaan met materie en bouwen. Wat kan in de huidige
context een rationeel vertoog (lees: theorie) betekenen in de ontwikkeling van een
persoonlijke nieuwe visie in het metier van architectuur?
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8 – Sommige ontwerpen van architecten vandaag bewegen zich op de snijlijn
van kunst en architectuur. Daarnaast gaat het meestal niet om de inzet van
referenties van beelden, maar wel over werken met materie. Dit lijkt een moeilijk
te doorgronden thematiek voor de jonge generatie architecten en studenten
waarbij begrippen als kennen en weten niet rechtstreeks gerelateerd komen aan
kunnen. Wat is vandaag nog het belang van de ontwikkeling van een
persoonlijke beeldvorming?
9 – Ontwerpen vandaag kan zich niet inlaten met enig escapisme maar andere
kunstuitingen. Om die reden dient ook inzake tekentechniek en presentatie de
notie van the medium will be the message worden geïntegreerd. Maar in hoever
kan een voorstelling het ontwerp al dan niet voorbijgaan en een eigen
autonomie opeisen?

		
Introductietekst ADSL 2015
In the last year of his life, Ludwig Wittgenstein (1889-1951) was nearly only
concerned about knowledge and certainty. In a series of notes he linked the
concept of Weltbild (world image) to the notion of a culture and the fact that we
are part of a community which is connected by science and education.
Looking at what’s happening today in (interior) architecture, i.e. the images
that overrule reality, architectonic presences hardly deal with the metier.
In such a period, thoughts as those by Wittgenstein can help to trace the
meaning of our being in the world to perceive a world image, which is
coherent with community.
		 On number 308 Wittgenstein writes “To know and certainty belong to
different categories.” while on number 449 he states: “There should be taught
us something like foundation.”
		 The book was also the basic idea for a livre d’artiste by Mel Bochner
who responded to this philosophical work, the last work by Wittgenstein that
helped to shape his artistic career.
		 The 177 sentence “What I know, that I believe.” expresses that things
which are written or created can provide us new reflections to find a proper
attitude regarding investigating a new world image.

Anna-Mira Lüssow, Railway Depot, Zürich, EM2N, geveltekening, 2014.
Vanessa Hess, Lagerhaus Ricola, Laufen, Herzog & de Meuron, geveltekening,
2014.
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Alex De Roeck, Stadsarchief Gent, Robbrecht & Daem architecten,
geveltekening, 2014.
Andreas Porreye, NRW Archiv Duisburg, Ortner & Ortner, geveltekening, 2014.
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Rachel Vander auwera, Naturhistorisches Museum Berlin, Diener & Diener,
geveltekening, 2014.
Tom Cant, Caruso St. John, geveltekening, 2014.
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Hannes Hulstaert, Counteractive architecture and the space in-between, 2015.

Maxime Peeters, 2050: a mundaneum for the left bank of Antwerp, 2015.

296

2014 – 2015 Universiteit Antwerpen

297

2015 – 2016
Universiteit Antwerpen

		
Begeleider
			

Christian Kieckens

		
Thema’s
			
– 1 MA – Semester 1 (Perceptie – Ruimte – Vertoog – Kritiek)
				
Haus / House
				
– Beeld en betekenis:
					 Een manifest over schoonheid				
				
– Ruimte en Taal: (Kubus oefening)
					 Een huis als een ‘idee’			
				
– Tekening en Perceptie: het lezen van architectuur,
					 A Venetian Building
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 De oneindige sympathie voor huis en stad:
					 Un Palazzo Veneziano (Palazzo Ca’ Venier, Venetië)
				
– Taal en Verbeelding: (publicatie en kritiek)
					 Words & Things					
			
– 2 MA – Masterproef
				
Mnemosyne
				
– The manifesto series (Sequential)
					 - Zwaartekracht
					 - Traagheid
					 - Intelligente fout
					 - Onzichtbaarheid
					 - Singulariteit
				
– Open Studio
			
– ADSL 2016
				
– Consistency

		
Studiereis 1 MA
			

– Venezia, 29 october - 2 november 2015

		
Uitgenodigde gastprofessoren ADSL 2016

Rick Hospes, From Nostalgia to Eutopia, 2015.

		
		
		
		
		
		

Hélène Aarts, Marcello Bondavalli - Nicola Brenna Carlo Alberto Tagliabue, Jantje Engels / Marius Grootveld,
Roland Fuhrmann, Guillermo Guimaraens, Rolf Jenni Holger Schurk, Mary-Anne Kyriakou, Monica Margarido,
Monica Pacheco, Gro Rodne - Nina Harsakker, Dora Sweijd,
Sarah Westphal
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Externe juryleden masterproef
			

Véronique Patteeuw, Martin van Schaik, Steven Schenk

		
Studenten 1 MA – Semester 1
		
		
		
		
		

Thomas Bernabei, Annefleur Buisman, Sarah Chen,
Cedric Droogmans, Jens Lathouwers, Alec Poignonnec,
Nicolas Raemdonck, Ann Van den Plas, Ellen Van Mechelen,
Anna Van Oekelen
Brenda Barreto, Juraj Kunst Ozanic, David Peris Gonzales

		
Studenten 2 MA – Masterproef
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

– Tom Cant, The frightening beauty of the bunker
– Jade Cobben, Naturum
– Wouter De Ceuster, Le Musée Imaginaire
– Astrid Eyskens, Ekümenopolis
– Nils Gaethofs, A new sequence for Paros
– Laura Gijs, Memento Mori
– Piter Ivo, Chartreuse
– Sebastian Lenders, Het rekest voor de witte stad
– Daan Peters, In Via
– Andreas Porreye, Europa Reconsidered
– Jerke Torfs, Carcassonne, plus que Carcassonne
– Rachel Vander auwera, Ruinensucht

		
Programma 1 MA – Semester 1
		– Project #0:
			
Beeld en Betekenis
Op 1 vertikaal A2- papier en in een algemene passende vormgeving zal een
beeld gepresenteerd worden door elke student. Hier gaat het om een
(architectonische) reflectie over de thema’s die de basis vormen voor het
programma van Studio CK: Een manifest over Schoonheid
		– Project # 1:
			 Een huis als een ‘idee’
Oefening op basis van het onderzoek naar de vertaling van een conceptueel idee
via de opgave van een architectonisch object en hoe dit zich vertaalt in de uitwerking in een kubisch volume om er uiteindelijk een didactisch model van de
werkelijkheid van te worden (hoe een schaalmodel de vertaling, omzetting en
weergave van het werkelijk conceptueel bouwkundig denken kan worden).
		 In deze oefening willen we op zoek gaan naar die ultieme ervaring van
een trappenhuis, zoals het parcours doorheen een renaissance en/of
barokpaleis. In een kubus met een zijde van tien meter dienen vijf mentale
woonruimtes te worden geprojecteerd waarbij identiteit wordt verkregen door
een proces van transformatie van het kubus-Gestalt, de assemblage of
toevalligheid van tegenstellingen, de vorm in de vorm, of de wereld als idee.
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		 Het project heeft geen functionele doelstelling an sich, maar
presenteert louter de ervaring van parcours, verhouding, materie, inzicht/
doorzicht/uitzicht/aanzicht van de kubus als model.
		 Het resultaat is een stapsgewijs proces van interventies en het
voortdurend afbreken en weggommen van overbodigheden, finaal uitgewerkt in
een unimateriale maquette op schaal 1:33.
		– Project #2:
			
Het lezen van de architectuurtekening
In deze oefening op basis van grafisch werk worden analyse en presentatie van
de architectuurtekening aangegrepen als een moment om te leren hoe elke
ontwerper een persoonlijke redenering ontwikkelt vanuit een duidelijke proces,
met name: hoe kan in een tekening verklaard worden wat representatie,
constructie, schaal en materie betekenen? Alles wat zal getoond worden is
gefilterd door de lens van het architectonische discours. Basis is een Venetiaans
palazzo en waarbij de erin verweven ruimtelijkheid getoond.
		– Project #3:
			
Words and Things
Uitwerking van een publicatie met teksten en beelden die een weerslag zijn van
de achtergrondinformatie die de student belangrijk acht en aldus dienstig is als
uitbouw van een eigen grammatica, encyclopedie, woordenboek, studie,
onderzoek, interesseveld, enz. … Individuele opmaak op A5-formaat verticaal en
die conform is met de inhoud van het werk.
		– Project X:
			
Venezia – Città Analoga
			
(De reis als studie)
Vijf-daagse studiereis naar Venetië, weekend van 11 november, bezoek aan de
Biennale dell’Arte, wandelingen doorheen de stad.
		– Project #4:
			
Un palazzo veneziano
			
(Ontwerp en Vertoog – De oneindige sympathie voor de stad)
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Ontwerp voor een Venetiaans palazzo bovenop de bestaande constructie van
het Palazzo Venier, ook bekend als de Peggy Guggenheim Collection,
langsheen het Canal Grande. Het ontwerp zal dezelfde planafmetingen hebben
als de bestaande basisconstructie.
Elke student definieert een eigen programma gebaseerd op kunst en
cultuur. Desalniettemin zal het steeds gaan over gebruiksmatige ruimtes die
dienstig zijn als tijdelijke invullingen van hedendaagse kunst. Wijzigingen
aan de bestaande constructie kunnen worden aangebracht voor zover ze van
enig belang zijn voor de betekenis van de nieuwe interventie tegenover het
bestaande.
		 Het ontwerp zal op twee manieren worden voorgesteld: specifieke
tekeningen op 4+2 bladen A1 verticaal, met eveneens een assemblage-zicht
vanaf de andere zijde van het Canal Grande, en een (abstracte) maquette die de
materialiteit en ruimtelijke interventie aantoont.
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met name: hij waardeert wat de architect hem inhoudelijk zal voorstellen omdat
hij vanuit een waardering voor hedendaagse cultuur en waartoe architectuur
behoort, die verbonden is met haar eigen geschiedenis, meent dat enkel een
architect die met meer begaan is dan louter met het eigen vakgebied, hem deze
betekenisvolle ruimten kan/zal geven.

		
Programma 2 MA – Semester 1
		 –
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

The Manifesto Series (More than a Trilogy)
1 - The manifesto is media.
It does not exist outside other media (newspaper, magazines,
pamphlets, posters, radio, etc.).
2 - Design is part of the manifesto.
Not just in the sense of its graphics and layout.
An architectural project can be an integral part of a manifesto –
part of the argument, rather than an illustration.
3 - The manifesto precedes the work.
It is a blueprint for the future.
4 - Every manifesto reworks previous manifestoes.
The call for the new is minted from the old.
5 - New media = New manifestoes.
But they may no longer look like manifestos.

			

Beatriz Colomina, Manifesto Architecture: “The Ghost of Mies”, 		

			

Critical Spatial Practice 3, Edited by Nikolaus Hirsch and Markus Miessen,

			

Sternberg Press, 2014.

Een (Europa)reiziger wil ergens een plaats vinden om opgedane ervaringen voor
goed te transfereren. Hij vraagt een architect om met hem mee te denken en hem
aanwijzingen te geven om zijn zoektocht naar elementaire (essentiële) ruimten
vorm te geven en deze verder om te zetten in een concreet gebouw.
		Het huis dient een onderlegger te zijn vanuit reflecties en een
overdracht te vormen naar een enfilade/stapeling/in elkaar verweving... van
specifieke ruimtes die geconcipieerd worden op basis van een duidelijke
leidraad. Hij vraagt een architect omdat die hem die precieze leidraad kan geven,

			

Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1816-1817,

			

Hamburger Kunsthalle

De reiziger geeft het idee van een huis mee aan de architect omdat hij meent dat
“behuizen” één van de kernprincipes van architectuur is. Hij wil een gebouw dat,
los van het gebruik dat aanleiding geeft tot vorm en grootte, een meerwaarde
zal betekenen voor de architectuur: een uitspraak over wat architectuur vandaag
kan zijn, of dit klassiek is, analoog, tegendraads, anders, enz...
		 Hij vraagt aan zijn architect om dit te doen aan de hand van een reeks
fascinaties, actuele thema’s en misschien tegenstrijdigheden, eventueel zelfs
los van de architectuur maar die een visueel, reflectief ruimtelijk concept en
kader aangeven waarover en waarbinnen het project kan gaan, hoe het zich zou
vormen. Beperkt in zijn denkvermogen over architectuur vraagt hij of de
architect hem beeldmatig een voorstelling kan geven, wat eventueel
mathematica is, proportie, materiaal, structuur, ervaring, beweging...
		 Het huis dient genereus te zijn, dit wil zeggen dat het een openbaring
moet zijn in de interieure ruimte, op de plaats waar het zou gebouwd worden,
in de eigen conceptuele reflectieve context, in het denken van de architect.
Het dient bijgevolg niets anders te zijn dan louter zichzelf, ondanks het feit dat
misschien later heel wat organisatorische elementen hun plaats zullen dienen te
krijgen, maar die de essentie niet zouden mogen verstoren.
		 Hij vraagt aan zijn architect een onlosmakelijkheid te voorzien,
gerelateerd met zijn ontwerper, zodoende dat deze in een tweede vraagstelling
ook gelinkt zal worden aan een plaats: moet deze stedelijk, landschappelijk,
afstandelijk-literair-conceptueel-theoretisch... zijn. Met andere woorden: de
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vraag stelt zich welk standpunt de architect gaat innemen om zijn ideeën in een
vorm van genereus denken om te zetten op een specifieke plek.
		 De opdrachtgever weet dat zijn opdracht op dit moment vaag is en
hoopt dat via een reeks begrippen die hem nauw te harte zijn enige antwoorden
van zijn architect te ontvangen die steeds verder en concreter en dus preciezer
zijn opgave te kunnen bepalen. Hij wil een “huis” – los van de grootte die nog
dient te worden bepaald, maar het gaat om meer dan louter een woonst voor
zichzelf, het zal zelfs een collectief karakter hebben - dat los van het zelf te
bewonen, ook andere gebruiken zal toelaten, steeds met een specifieke
onderlegger, iets wat voor hem architectuur betekent. Bijgevolg een huis in de
hedendaagse Centraal-Europese betekenis.
1 – Zwaartekracht

			

Caspar David Friedrich, Das Eismeer, 1824 – Richard Long, Mountain

			

Circle, 1991, Hamburger Kunsthalle, fotografie: CK, 2010

Tijdens zijn tochten doorheen Europa had hij via literatuur enige verbondenheid
bemerkt over het leven vandaag en de gebouwen die hij zag. Hij besefte dat er in
architectuur ook meer verscholen ligt dan wat louter functies zijn.
Hij beschouwde het essentieel dat een ontwerper, evenzeer een ruimtelijk
denkend persoon als iemand die typografisch de dingen op papier zet, aan zijn/
haar publiek een zeker verhaal toevertrouwen dat vanuit de présence van het object zelf moet worden kunnen gelezen en begrepen. In die zin bevatten ze voor
het publiek boodschappen, persoonlijkheden en verborgen betekenissen en dit
op verschillende manieren.
		
Tijdens zijn bezoek aan de Hamburger Kunsthalle zag hij twee
kunstwerken op expliciete wijze bij elkaar geplaatst in een tentoonstelling. Aan
de wand het schilderij Das Eismeer (1824) van Caspar David Friedrich en op de
voorgrond een cirkel met kalkstenen Mountain Circle (1991) van Richard Long.
Hij besefte dat er een vermeende congruentie aan het licht werd gesteld:
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ijsschotsen tegenover kalksteen, twee maal een fragment vanuit de natuur maar
waarbij het ene kunstwerk een lichtheid wegens drijvend op een wateroppervlak
bevat en het andere zwaartekracht en gewicht vertoont.
		 Hoe zou het nu zijn met architectuur? Hij had vele barokkerken
bezocht en had beseft dat licht de ruimtelijke materie was op welke basis het
architectonisch concept was opgebouwd, soms nog versterkt door zwevende
putti en fresco’s die los komen van het koepelgewelf. En dat nu juist terwijl het
interieur zelf elke vorm van vastheid bezat om deze lichtheid als element te
kunnen vatten. Een interieur dat bovendien meestal nog is opgebouwd vanuit de
architectuur...
		 Evenzeer was het hem zichtbaar dat bij het betreden van begraafplaatsen in het zuiden het dagelijks leven een inbreng had en aldus de lichtheid
van het leven mee een rol speelde in de gehele ervaring om de dood als
onderdeel van het leven te beschouwen. Trouwens, was het niet zo dat het
opnieuw tot as keren en uitstrooien evenzeer een vorm van gewichtsloosheid
betekent tegenover het plaatsen van een lichaam in de aarde?
		 Lichtheid of schijnbare gewichtsloosheid, zou dit dan een begrip zijn
dat vandaag aanleiding geeft tot een andere levenservaring, tot andere vormen
van kunst, van architectuur? En hoe zit het nu met muziek? Kunnen we spreken
van lichte en van zware muziek, tot welke connotaties zouden deze dan
behoren? Bestaat er licht architectuur en zware architectuur? Of was het dan
ook zo dat het ene niet kon zonder het andere, als yin en yang?
Zijn zoektocht naar een betekenisvolle architecturale ruimte in een aangename
omgeving wou hij vragen aan zijn architect: wat zou deze hem kunnen
aanreiken, wat zouden nieuwe ideeën kunnen zijn?
Architectuur staat op de grond, bevat gewicht, kan niet zonder zwaartekracht,
hoezeer overspanningen en overkragingen ook maar elke vorm ervan uitdagen
zoals bijv. Wolkenbügel, als een horizontale wolkenkrabbers voor Moskou uit
1925, een ontwerp van El Lissitzky. Of de zovele ontwerpen van Malevich die
zonder enige plaatsbepaling waren ontworpen, of de typografie van de
Russische Constructivisten waarbij vormen en teksten als bijna over het blad
zweven? Betekent Suprematisme niet iets als opheffen?
		 Hoe staat het nu met al die nieuwe experimenten in het Oosten, met
het vervolgverhaal van het deconstructivisme die zwaartekracht lijken te torsen?
Een categoriek gebod van elke jonge ontwerper is om zijn/haar hedendaagse tijd
te vertegenwoordigen. Vol van goede intenties dienen ze misschien zichzelf te
identificeren met de meedogenloze energie die de evenementen van deze eeuw
voortbewegen, zowel collectief als individueel, evenzeer als dat Felipe Marinetti
dit op zijn manier in 1909 had gedaan met zijn Futuristisch Manifest, zoals
gepubliceerd in Le Figaro. Het vinden van een harmonie tussen het tegendraads
avontuurlijke, ingesloten ritme dat hen drijft om dingen te ontwerpen tegenover
het beangstigend spektakel van de wereld zoals verspreid door alle magazines,
soms dramatisch, soms grotesk.
		 Die eerste insteek, dat klein testament, als een manifest, zou hij nu
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willen zien aan de hand van een voorstelling, op een specifieke manier
vormgegeven door zijn architect die ook onmiddellijk beslist hoe de volgende
antwoorden zouden kunnen worden geformuleerd: een ontwerp als pamflet, een
film, een tekst, een plan, een fotoreeks ... zodat op het einde een coherent geheel is ontstaan. Hij beseft dat de architect, tot nu berustend als steeds
antwoord gevend op gestelde vragen en programma”s, de ontwikkelde benadering over architectuur zal dienen te wijzigen, de wereld zal moeten aanschouwen
vanuit een ander perspectief, met een andere logica en met frisse methoden van
bewustwording en verrechtvaardiging. Want tegenovergesteld aan kunst waar
het gaat over vrijheid, gaat het in architectuur over verrechtvaardiging. Het antwoord zal in die zin een stap zijn als een ontwerpgesprek, een moment van zelfreflectie tussen de ontwerper/architect en zijn creatie en ambitie.
2 – Traagheid

			

Acqua Alta, © Gianni Berengo Gardin

Het beeld dat de reiziger zich door opgedane ervaringen en discussies met zijn
architect in zijn hoofd heeft gevormd, wordt steeds concreter. Hij wil nu een
eerste architectonische beleving op plan meemaken.
		 Passages bij bezoeken aan belangrijke bouwwerken leerden hem dat
er verschillende manieren van interpretaties zijn omtrent benadering, ervaring,
concentratie... nl. van een snelle bijna toeristische rondgang tot een gestuurde
bestudering van een opeenvolging van ruimtes. Elk bezoek aan een stad, een
museum of welke publieke plaats ook confronteerde hem met deze dualiteit.
Was de mogelijkheid om via een snelle manier van alles op de hoogte te zijn of
het wijzigende tijdsinname dat vandaag belangrijk was, of ging het eerder om
tijd nemen om de dingen in zich op te nemen?
		 Vanuit zijn intentie om een direct antwoord te krijgen op een gesteld
ruimtelijk probleem maar wetende dat architectuur anderzijds ook wel de
traagste kunstuiting is (in tegenstelling tot woord en muziek bijv. dat eerder een
directe grondslag heeft), was hij nu geïntrigeerd of nu snelheid of traagheid
vandaag enig belang heeft.

305

2015 – 2016 Universiteit Antwerpen

Vanuit het besef dat elkeen snel naar een andere stad, land, continent kan reizen
maar eenmaal aangekomen, alles op zijn manier enige vorm van traagheid krijgt,
begon hij zijn gedachten te formuleren inzake de mogelijkheden om traagheid
en besef bewust aan elkaar te schakelen. De huidige invullingen van gebouwen
wijzigen voortdurend terwijl ze zelf een nodige culturele duurzaamheid dienen
te bezitten: een stad voor meer dan een millenium, architectuur voor 500 jaar,
interieur voor 25 jaar, het ruimtelijk gebruik vandaag zelfs al maar voor enkele
weken in pop-up stijl...
Maar was het nu niet zo dat de beste, belangrijkste en door iedereen als goede
voorbeelden aanvaarde culturele ruimtelijke uitingen iets in zich hadden dat elke
vorm van vluchtigheid overstijgt?
		 Het was hem opgevallen dat bij bezoeken aan museale gebouwen er
veelal een sequentie van dubbel parcours aanwezig is: de mogelijkheid tot het
snelle bezoek versus een bestudeerde wandeling, ooit eens als architecturaal
bestempeld en waarbij ervaring en tijd een onderlegger vormen. Evenzeer was
het de benadering van architectuur dat hem tot een vaststelling van tweeledigheid bracht: een wandeling naar een bewuste plek tegenover het bijna direct
verhandelbare tussen binnen en buiten. Tevens leek het hem frappant dat
eeuwen geleden een muurdikte zodanig was dat temperatuurverschillen zich
zeer latent voordeden in het binnen, ook dat er in die muurdikte allerlei
gebruiken konden plaats vinden zoals zitbankjes e.d. terwijl vandaag een muur
transparant kan zijn en slechts 2 cm dik. En wat nu met geborgenheid versus
doorzichtigheid? Had het ene niet te maken met de trage ontdekking en het andere met het snelle verschijning? Er was trouwens de Franse (architectuur) f
ilosoof Paul Virilio die over dit laatste sprak met het begrip trans-apparence...
		 Geïntegreerd door deze gedachte kwam hij tot de vaststelling dat hij
voor zichzelf drie types van belangrijke ruimten zouden kunnen worden
vastgelegd: het paviljoen, de galerij en de hall. Het paviljoen kan zowel
inkompartij zijn als een separaat fragment, de galerij zag hij als een stoa op de
Acropolis waarbij hij filosoferend heen en weer kon lopen met uitzicht naar stad
en/of natuur en de hall is belangrijk om in een grote ruimte de overdracht en/of
verkondiging te doen, van ideeën tot objecten.
		 Met deze bepaling kwam hij tot het tre et uno assieme-concept: staat
dit nu tot drie die één geheel vormen of tot drie plus één als een geheel? Met
andere woorden: is er een vierde ruimte die belangrijk en/of noodzakelijk is en
welke zou deze dan moeten zijn? Maar meer nog: hoe zou nu een parcours
kunnen gebeuren, in een vorm van traagheid om zoveel mogelijk de
ruimtelijkheid te ervaren, zichten te doorgronden, gebruiken te beseffen.
En hoe zou de combinatie van die drie ruimten kunnen gebeuren: aan elkaar
geschakeld, solitair in een landschap, gestapeld? En wat zou een rondgang zijn,
hoe kan tijd geïntegreerd worden als thematiek? Zoals de balletdanser William
Forsythe in 1983 in France Dance verklaarde: “De tijd is een curieus iets. Soms
kan een dag een jaar duren of kan een minuut 27 maanden duren of kunnen
negen seconden zestien weken duren.”
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		 Met die gedachten besloot hij zijn architect te raadplegen die vanuit
zijn kennis hem verder zou helpen in de concretisering van zijn idee: kan het nog
dat er vandaag een ruimtelijke systematiek van tijd in architectuur wordt gebracht of staat alles fragmentair als hapklaar naast elkaar en vooral: hoe worden
relaties (overgangen, doorgangen, uitzichten...) tussen ruimtes ontwikkeld?
Grijpen ze in elkaar of staan ze autonoom? Welke is hun onderlinge hiërarchie of zijn ze alle drie (vier) even belangrijk? En: wat is hun bindend element,
wetende dat het om een werkelijk te beleven traagheid gaat als enige vorm van
duurzaamheid?
		
3 – De intelligente fout

		

Rudolf Herz, Le mystère de Munich, 2012

Op zijn tochten doorheen Europa had de reiziger iets vreemds ervaren. In
bepaalde landen waren hem stopwoorden opgevallen die naar zijn mening een
connotatie hadden met wat hij bij toeval zag in recente architectuur. In London
zei iedereen “actually” bij elke zin, wat hem deed reflecteren dat in die stad een
zekere high tech architectuur ter sprake was die beeldbepalend was en dus een
actueel tijdskader als weerklank in gesprekken vond. In Vlaanderen kwam
meermaals “ja maar neen” als antwoord, een zekere besluiteloosheid, contradictorisch maar ook hierdoor dubbel. In Wallonië had men een idem
begrip, nl. “oui mais non” maar ook “allez enfin”, wat hem nog absurder leek in
de betekenis van vooruitgaan en dan toch stoppen. Daarnaast nam elke
Nederlander in elke zin “zeg maar” in de mond, waarbij het hem leek alsof het
aan de andere persoon was om iets te zeggen terwijl de gebouwen ook wel een
zekere opvallende spraakvaardigheid in zich hadden als beeld, een cover. Maar
tijdens zijn reizen in Centraal Europa en bij elke zin wat hij aan iemand meldde,
antwoordde iedereen steeds ‘Genau!’, wat juist betekent.
		 Lag het nu aan hem of aan wat hij meende te zien in recente gebouwen, maar een zekere juistheid hield hem nu bezig als hij het over gebouwen had,
over steden. In zijn reflecterende teksten was het nu die juistheid die hem intrigeerde: kan het dat architectuur zich volledig op juistheid baseert? In de
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hedendaagse kunst leek het hem net andersom: kunstenaars werken met
verstoring, verplaatsing, wijziging van definitie, omkeren van situaties, anatopismes...
		 Het had de reiziger steeds verwonderd dat architectuur, desondanks
het eigenlijke bouwen, ook andere onderleggers kon hebben dan de louter
functionele en/of gebruiksmatige die de eerste vraag van beschutting uitmaken.
In die zin was er niet enkel het feit dat literatuur een inhoud kon zijn maar ook
dat filosofie een zekere reflectie kon bieden, of muziek, of hedendaagse kunst...
laat staan welke andere culturele of maatschappelijke uitdrukking ook...
Het was hem ook niet ontgaan dat de tijdsgeest iets anders was dan wat er zich
op dat moment als beeld voordeed. Hij had gezien dat abstractie ook een
verdichting van indrukken, beelden en/of reflecties kon zijn. Het beeld van het
huis voor Margarete Stonborough-Wittgenstein in Wenen was hem daarin
bijgebleven: het meubilair en het entourage van de opdrachtgever had niets van
doen met het uiteindelijk resultaat van de woning. En terwijl de uitwerking van
het gebouw over een mathematische precisie handelde – de sequentie van verhoudingen vanaf de inkom over de Diele, via de Musiksaal tot de Empfang zimmer
– en ook het verhaal van de exacte hoogte van de kolommen op 383 cm (en
beseffende dat Ludwig Wittgenstein het gelijkvloers had laten afbreken omdat
er een fout van drie cm in de realisatie was getreden) verwarden hem toen hij
besefte dat de funderingen zich niet exact onder de muren van de woning
bevonden. Of hoe kon hij nu elke verstoring in juistheden interpreteren? Of was
het nu zo dat architecten met verstoring en dissonanten nu juist iets concreets
konden maken? Of was het nu de insteek van een expliciete fout die maakt dat
architectuur iets kan vertellen: een architect met boerenverstand maar die in
staat is om via een kwinkslag een schijnbaar onbenullig iets als
interessant te maken, zoals bijv. een metser die latijn spreekt.
		 Deze thema’s had hij al eerder ontdekt in het meest Europese huis, nu
iets meer dan 100 jaar geleden gebouwd. Het was het eerste huis van die
architect – zijn huis –, maar zat boordevol verstoringen en vraagtekens,
verwarringen en dubbele coderingen ... Een huis als een ruimtelijk plan, of had
plan nu ook een betekenis in de derde dimensie? Kon het zijn dat een doorsnede
meer betekent dan een plan om inzicht in de ruimte te geven. Had die architect
trouwens niet ooit eens gezegd dat zijn woningen daarenboven niet
gefotografeerd konden worden en meer enkel in realiteit konden worden
ervaren? En had hij niet gezegd dat het kunstwerk revolutionair is en het huis
conservatief?
		 Een stadswoning, een stedelijk huis, bijgevolg eerder verticaal, dat
was nu wat hij wou vragen, een aanwezige onopvallende woning in een
Europese stad. Een stadswoning waarbinnen zich die essentiële kamer zou
bevinden. Een beeld in plan en/of doorsnede, zonder tekst. Schrijven zou hij
zelf wel. Een huis met een kamer voor hem met de nodige familiariteit, bruikbaar
en onopzichtelijk maar overdraagbaar en dus duurzaam in gebruik. Met een
gevel als een masker in een eigen taal naar de stad. Zoals architectuur in de
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geschiedenis in zijn ogen steeds geweest was.
4 – Onzichtbaarheid
			
Voyage en Italie
			
(Over de ideale villa als beeld van de anti-ideale stad en haar
			
huiselijkheid)

De reiziger had een betekenisvolle passage gehad bij zijn verblijf in Italië. Hij
had er naast een doorkruisen van de Veneto ook vertoeft temidden een
dwaaltocht doorheen Venetië, op zoek naar het toonbeeld van wat een huis
meer kon betekenen wanneer het zich kon meten met landschap en stad.
Of wanneer een architect voorbij het gebouw an sich geraakte en een eigen
methodiek kon scheppen.
Zijn immaginaire bedenkingen had hij neergeschreven in een boek dat
hij aan zijn architect wou laten lezen, als een onderlegger voor de opdracht van
een villa of een palazzo, voor zover daar op dat moment van de opdracht nog
plaats zou voor zijn op de wereld. (Ooit had Donald Judd hem verteld dat men
enkel nog kon bouwen op plaatsen waar reeds was gebouwd, misschien was dit
een aanleiding om een dergelijke plek op te zoeken, of tenminste na te
denken over wat bij voorbeeld ook reconstructie zou kunnen betekenen, niet
louter formeel, wel ook als ideaal.) En misschien zou dit dan ook de plek worden
voor zijn palazzo of villa: een (palladiaans) gebouw dat maar deels was
gebouwd, of reeds verbouwd en dus dringend een andere interventie kon
krijgen. En het hoefde bijgevolg niet onmiddellijk palladiaans als onderlegger
te zijn: het ging hem om het verder bouwen van/aan een onaf iets en dat wel
een nieuw beeld kon opleveren maar als gebouw verder reikte dan de opgave.
Palladio diende enkel als klankbord, als referentiemodel. En de grootte zou
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afhankelijk zijn van de plek, de situatie en het gebeuren van wat bestaat en
voorhanden was.
		 Wat intrigeerde was het verhaal over wat onzichtbaar is in een
gebouw, wat in eerste isntantie niet te lezen is maar aangevoeld wordt. Elk
interessant gebouw hield dat in zich in: een zekere visuele aantrekkingskracht
dat aantoonde dat er meer is dan wat is schijnbaar is, een tweede lezing met
uitleg over het waarom maar, meest van al, de derde lezing die het discours
vormt in de architectuur zelf. De drie lezingen kunnen niets zonder elkaar, ze
binden zich ana het plan en doorsnede (waarom worden gebouwen in plan
weergegeven terwijl ze in aanzicht en doorsnede worden ervaren? Waarom het
bouw-overdrachtelijke als tekening gesteld in plaats van ruimte-bewustzijn?)
Desalniettemin leekt het hem dat een gebouw niet zonder zijn omgeving kan, zij
het een landschap, zij het de stad. En dat een gebouw meer is dan een bouwsel,
dat het ook een oment van intelligent verwerken is van de ideeën van ene architect, van een zeitgeist... en dat hij als opdrachtgever misschien nog wel de belangrijkste schakel in het proces was: geen goede architectuur zonder een goede
bouwheer (wat dan met een studieproject?) En wat zichtbaar is vertelt ook over
iets onzichtbaars: eenmaal gebouwd, verdwijnt de architect. Eenmaal dat de
opdrachtgever zijn huis betrekt, behoort het niet meer toe aan de architect.
In onzichtbaarheid nu een memorabel element vandaag, of dient alles
afleesbaar te zijn, voor directe interpretatie vatbaar? Dient huisleijkheid zich op
straat te gooien - het facebook-syndroom, het gsm-gebeuren -, of overheerst
het principe van “vivons heureux, vivons cachés”?
		 Maar meer dan ooit in een nomadisch bestaan waarbij het niet moeilijk
is om snel ergens heen te gaan en dingen aan te schouwen, was nu de reeds
bestudeerde traagheid van belang, naast de ervaring om ergens thuis te zijn,
een plek van huiselijkheid, een domestiek landschap of stad. Slaat huiselijkheid
op het huis zelf, op de sociale omgeving, op het stadsquartier of op de stad? En
is huiselijkheid een loos begrip of toch een statuut van het zijn dat uitsluitend
behoort tot het individu of ook in de openbaarheid aanwezig kan zijn? Is het
een fenomeen van tijdelijkheid of van langdurigheid. Is het iets aanpasbaars of
heeft/geeft het houvast naar de toekomst?
In het essay ‘De betekenis van huiselijkheid’ in zijn boek Van Hermes tot Hestia
(A&S/books, 2006) heeft Bart Verschaffel het over het verschil van house
tegenover home. “Wat betekent huiselijkheid voor mensen voor wie het wonen –
met woorden van Heidegger – voorbij is? Of voor volwassenen die zich de
huiselijkheid moeten herinneren, opnieuw kind moeten worden, omdat enkel
kinderen een vol besef kunnen hebben van hoe een huis een begin is?” en
vervolgt verder “Het huis is een plaats waar betekenissen en betekenisverschillen gearticuleerd en gehiërarchiseerd worden.” (p.84).
Het woord huiselijkheid heeft bij een vertaalslag naar het Engels ook nog een
bijkomende onderlegger, nl domesticity, wat we zouden kunnen uitsplitsen in
domestic en city. Venetië is bij deze niets anders dan een domestic city, een
huiselijke stad: alles is er gebouwd rond een eigen labyrintisch netwerk van
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smalle stegen in de breedte van een gang, huiselijke campo”s als stedelijke
kamers, alles op maat van de individuele voetganger en heeft, naar ultiem
pre-modern model, er het mechanisch verkeer van afgesloten. In die zin is
Venetië een moderne stad die de moderniteit 7 eeuwen eerder reeds heeft opgeslorpt, terwijl het een klassiek patroon van beleving in zich draagt. Venetië is
de stad van het heen en weer gaan, andata e ritorno: er steeds iets achter laten
om er opnieuw naar toe te kunnen gaan. Dat is wat de reiziger dan ook wou …
		 Zijn reisverslag, lezing, studie en onderzoek van wat hij had gezien
omschreef hij als volgt in chronologie van enkele Palladiaanse bouwwerken:
“In 1944 publiceerde Rudolf Wittkower twee essays over de architectuur
van Palladio die later in zijn boek Architecural Principles in the Age of Humanism
werden opgenomen. De 11 bijhorende schematische tekeningen van Palladio”s
villa”s werden gebruikt om zijn statement kracht bij te zetten om de Renaissance
architectuur te lezen in termen van onherleidbare regels of
principes. De tekeningen toonden aan dat architecturale artefacten geen
episodische vormelijke studies waren maar systematische variaties van
eenzelfde compositorische logica. Architectuurprincipes werden dus impliciet
voorgesteld als een intellectueel kader voor een architectuurvorm die superieur
is aan functionele, programmatorische of esthetische doeleinden waarmee de
architectuurgeschiedenis tot dan toe steeds was verbonden.
		 Al snel was deze lezing van belang voor een naoorlogse benadering
en een referentiemoment voor een generatie architecten die een vormelijke
legitimeit voorbij het technocratische of functioneel modernisme zochten. Deze
verbintenis tot het zien en interpreteren van een hedendaagse conditie doorheen een renaissance precedent werd jaren later nog versterkt door Colin Rowe
(de auteur van The Collage City) met The Mathematics of the Ideal Villa waarbij hij
een vergelijk bewerkstelligde tussen de Villa Foscari (La Malcontenta) te Mira en
Le Corbusier’s Villa Stein-de Monzie in Garches.
We moeten echter aanhalen dat hierbij steeds louter het hoofdvolume werd
geschematiseerd en niet de context van het site-specifieke van de villa (wat wij
ook soms contextuele noemen). Het is duidelijk dat de barchesse of de beide
zijvolumen dienstig voor de landbouw, zowel bij Wittkower als bij Rowe niet ter
orde waren. En hier zit juist de geografisch-politieke context van de villa’s: het is
de sleutel tot hun eigen typologie.
		 De villa’s van Palladio werden als opdracht gegeven op het oogpunt
van een wijdverspreide sociale en economische reorganisaties die in de 16de
eeuw door de Serenissima Republiek (Venezia) werden naar voor geschoven en
is diep ingebed in de politieke, sociale en vormelijke stimulans van deze
organisatie. Indien de villa, zoals James Ackerman argumenteerde, één van de
meest radicale ideologische architecturen is op basis van het voorzien in een
zelfinstandhouding op het platteland (vandaar onze term landhuis) dan attendeert het geheel van Palladio’s villa con barchesse als compositie openlijk de
relatie met haar regionale en landbouwkundige economische context. En dit
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brengt onmiddellijk een alternatieve interpretatie voor Wittkower’s of Rowe’s
beschrijving. Dit wil niet zeggen dat de mathematica en verhoudingen van de
architectonische compositie niet meer belangrijk zouden zijn maar het laat ons
de villa wel lezen als een element in een groter geheel en potentie. Eerder dan
Palladio’s ideaal te zien als een model voor een gelijkwaardige ideale stedelijke
configuratie verwijst het naar de geografie en de politiek van de villa als een
kader voor het herdenken en hertheoretiseren van het belang van Palladio”s
oeuvre als een project voor een anti-ideale stad. We zullen zien dat het thema
van de stad doorheen de architectuur van Palladio een belangrijke plaats
inneemt.
		 Een eerste figuur die dient te worden vermeld is deze van Giangiorgio
Trissino, een Renaissance poëet en diplomaat die Palladio een duidelijke
opdracht gaf. Voor Trissino stond de stad Vicenza als model voor een
Keizerlijk Romeinse stad, dwz een nieuw Italiaanse beschaving die eindelijk
bevrijd zou zijn van de Goten. Palladio’s eerste tekeningen als een architect
tonen een klassieke façade voor een reeks van stedelijke huizen en een voorstel
voor dit Palazzo Civena, een sober, eenvoudig en dus repeteerbaar prototype
dat klaar is om verspreid te worden in het gotisch stadsweefsel van Vicenza.
Het palazzo was versmolten met het meer modeste koopmanshuis om zo een
nieuwe quasi-burgerlijk domus te worden. Trissino promootte de Romeinse
architectuur als de meest gepaste taal voor zijn politiek project. Zijn promotie
was te beschouwen als een onderzoeksproject dat als bewijsmateriaal werd
gestaafd door een reeks van vier studiereizen naar Rome die hij samen met
Palladio ondernam en die werden opgenomen in een deel van zijn Quattro Libri.
Architectuur was aldus niet visionair en schilderachtig (pittoreske) maar
wetenschappelijk: een product van zorgvuldig bestudeerde en afgebakende
regels.
			 Villa Barbaro, 1557, Maser
De Barbaro”s waren twee broers uit Venetië die zich op het platteland de
uitwerking van landbouw en tezelfdertijd een humanistische benadering als doel
voorstelden. Hier worden de aslijnen van de villa in het landschap
doorgetrokken wat vanuit de piano nobile een perspectivisch beeld gaf om te
laten ze tot hoever de landerijen zich strekte. Daniele Barbaro was actief in het
Venetiaans bedrijfsleven en had een grote interesse in astrologie van waar de
inbreng van de zonnewijzers op de gevel. De plaatsing van de villa was zo
uitgekiend omdat op die plek er een bron voorhanden was, wat aanleiding gaf
tot de uitwerking van een nymphaeum, tevens een inwerking van de villa tegen
de heuvelflank. Dit geeft een scenografische setting van de villa: een belicht
zuidervlak tegen een groene achtergrond. Het timpaan van het middenvolume
verhaalt over de grootheid en heerlijkheid en refereert naar een tempelgevel.
In het interieur schilderde Paolo Veronese de fresco’s op een illusionistische
wijze als een verhaal van zijn en schijn, een omzetting van het wereldlijke naar
het sacrale en aldus ook hier een verwijzing naar de intenties van de
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opdrachtgever en de functie waarvoor het gebouw diende.
		
Villa Foscari (La Malcontenta), 1559 Mira
De villa is gelegen langsheen het Brentakanaal van Padova naar Venetië.
Hierdoor was het mogelijk om producten van het land naar de stad te brengen.
De plek is dus voornamelijk gekozen om te voldoen aan deze mercantiele
transactie en transport. De villa is van het type van een villatempel: de inbreng
van een religieus programma in een klassieke vorm. Het is een architecture
parlante. Het volume staat op een sokkel waarin alle dienstfuncties zijn in
ondergebracht: het terrein was te klein om te voorzien voor zijwaarts liggende stapelplaatsen en zodus is het verhevene van het geheel en pragmatische
oplossing. De fresco”s in het interieur, nu bewoond door een architect die vele
gebouwen in Venetië restaureert, is een vergelijk met Giulio Romano’s fresco’s
en de architettura assasinata zoals we dat ook later bij Aldo Rossi op een
poëtische manier kunnen waarnemen.
			 San Giorgio Maggiore, 1565, Venezia
Het is uiteindelijk in Venetië dat Palladio in staat lijkt te zijn om zijn honger te
stillen in zijn project van de stad. Dit kan gezien worden tegen de achtergrond
van de Venetiaanse economische, geografische en politieke crisis maar meer
direct relateren ze naar twee significante voorstellen voor het herstructureren
en behouden van de stad in het kielzog van de teloorgang van de Serenissima.
De eerste was geïnitieerd door Cristoforo Sabbadino die de grenzen van de stad
liet bouwen via een ring van waterfronten, genaamd de fondamenta en Venetië
als een forma urbis (de vorm van de stad) diende te ontsluiten en te definiëren.
De tweede was van Alvise Cornaro met het concept van een theater dat hij had
geconstrueerd in zijn tuin in Padova en dat er onder andere in bestond om het
Bacino (het bassin van San Marco of de driehoekige ruimte tussen de Piazetta
San Marco, de Punta della Dogana en het eiland van San Giorgio Maggiore) te
zien als het meest strategisch en monumentaal punt. Hij voorzag hier een
drijvend theater à la Romana. (Het is 400 jaar later da we dit project opnieuw
zouden zien herleven in een ontwerp van Aldo Rossi voor de eerste Biënnale
van Venetië in 1980.) Maar beide schema’s van Sabbadino en Cornaro waren
ontworpen om de stad te laten uitgroeien voorbij de limieten van haar
traditionele monumentale ruimte die tot dan toe iconografisch gecontroleerd
was door de Piazza San Marco.
		 De kerk is een stedelijke tegenhanger voor het Piazzetta San Marco en
in de uitwerking van de verschillende periodes is het een basis oor de Europese
Barok. Hoewel dikwijls gesproken is geweest ver het versmelten van twee
gevelfronten: een kerk en een tempel, is dit via nieuwe fotogrammetrische
studies van de studenten van het Istituto Universitario di Architettura di
Venezia in de Palladio-tentoonstelling in 2009 totaal weerlegd geweest: de door
Wittkower en anderen aangeduide schema’s kloppen niet met de werkelijke
afmetingen waardoor andere tracés zichtbaar komen. Daarenboven had
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Palladio zowel reeds voor beide modellen – het horizontale als het verticale – het
beeld van de Romeins tempel als beeld gebruik, iets wat reeds was
geïntroduceerd in de villa Barbaro te Maser.
			 Il Redentore, 1577, Venezia
De kerk van de verlosser is gebouwd naar aanleiding van de overwinning op de
pest. Eenzelfde karakteristieken liggen aan de basis oor de gevelopbouw maar is
hier, om reden van de plaatsing van de kerk meer kubisch uitgewerkt
terwijl toch de illusie van perspectief en planvorming vanop afstand op een
andere manier wordt waargenomen.
			 Villa Emo, 1555, Fanzolo
Bekijken we één van Palladio’s meest bekende villa’s: de Villa Emo in Fanzolo
die het best het radicalisme van Palladio’s benadering aantoont door de relatie
tussen villa en het onmiddellijke landschap. Het is gebaseerd op een duidelijke
juxtapositie van de casa dominicale (paleis) en de flankerende barchesse
(boerderijen) die als stapelplaats en als een overdekte passage dienden tussen
het centrale lichaam en de symmetrisch geplaatste colombare – duiventorens –
Deze juxtapositie wordt zichtbaar doorheen een frontaal vlak, een mechanisme
dat de villa Emo’s loodrechtheid accentueert tegen de horizontaliteit van de
omgevende Veneto vlakte. We zien hier de klassieke Palladiaanse paradox van
een gebouw dat ontworpen is volgens een eigen compositorische logica en
tezelfdertijd ook te verbuigen en te reageren naar zijn specifieke conditie van de
plek. Het hellend lak aan het hoofdvolume is een expressie van het bedrijf dat
dienstig is in de landbouw maar waarbij de familie, om economische redenen,
was omgeschakeld van graan naar maïs. De grootte van de villa was een uitdrukking van de voorspoed terwijl de soberheid langs buiten er was om reden van
de politieke situatie van geldnood en oorlog. Men wou dus aan de buitenzijde
niet via een decorum aantonen dat het goed ging met de financiën, men deed dit
enkel door de grootte die nodig was voor het landbouwbedrijf zelf.
Maar interessanter is te zien hoe de villa Emo zich inpast in een trilogie van
villas. De eerste was deze van Cornaro met zijn insteek over de villegiature in
de Veneto, de tweede tegen de heuvelflank was deze van de Barbaro’s. Beide
hadden een groot humanistisch ideaal geïntegreerd in hun piano nobile en de
visuele uitwerking van de architectuur. De Villa Emo plaatst zich in de as van
beide villa’s, op een verhouding 2:3 in onderlinge afstand, tevens geschakeld
aan de systematiek van de Romeinse landschapsindeling.
			
Architecturaal is de Palladiaanse wetmatigheid er een waarbij elk
deel in overeenstemming is met het naastliggend deel en met het geheel van
het bouwwerk, zoals gesteld was door Vitruvius. Er is het belang van de maat
en afstand, van verhouding en van ordening. Maar het is juist karakteristiek de
moderne dialectiek tussen het absolute van de architectuur en de openheid van
de stad die Palladio’s unieke architecturale benadering trachtte te construeren:
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gebruik makend van vormen en typologieën om contextuele relaties en politieke
visies teweeg te brengen verbeeldde hij niet enkel een fysische manifestatie van
de stad maar ook zijn eigen idee. In dit verband heeft Palladio een introductie
gebracht van zowel architectuur als een stad als ook de analoge stad, wat ook
door Aldo Rossi vier eeuwen later als een architectuurtheorie zal worden
neergeschreven.”
Deze tekst is een omzetting en vertaling van fragmenten uit:
– Aureli, Pier Vittorio, “The Geo-Politicis of the Ideal Villa”, AA Files 59,
			

Architectural Association, London, 2009, pp. 76-85

		 – Wundram, M., Pape, T., Marton, P., Palladio, Taschen/Librero, 1988
		 – Beltramini, G., Burns, H., Palladio, Marsilio, Centro Internazionale di 		
			

Studi di Architettura Andrea Palladio, Royal Academy of Arts, 2009

		 – Wittkower, R., Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het
			

humanisme, Sun,1996

		 – Ackerman, J., Origins, Imitation, Conventions, MIT Press, Cambridge, 2002
		 – Grafe, C. e.a., Ontwerp en analyse, Uitgeverij 010, Rotterdam, 1993

		
5 – Singulariteit
In zijn voordracht Amerikaanse Lessen, zes memo’s voor het volgende millennium
omschrijft Italo Calvino zes begrippen die een essentie kunnen betekenen in de
nabije toekomst: lichtheid, snelheid, juistheid, zichtbaarheid, veelzijdigheid en
duurzaamheid. Het is merkwaardig dat, wanneer deze begrippen op gebouwen
worden toegepast, ze in twee hoofdgroepen uiteenvallen: juistheid, veelzijdigheid en duurzaamheid behoren tot die waarden van eeuwigdurendheid, terwijl
de andere zich verbinden met het fenomeen van het tijdelijke. Ook Juhani
Pallasmaa doet een poging om zes thema’s te omschrijven voor het derde
millennium: langzaamheid, plasticiteit, reden, authenticiteit, idealisering en
stilte. Ook hier zijn weer verschillende benaderingen samengebracht. Terwijl
plasticiteit zich uit in de wereld van het bevrijdende doen en idealisering een
intellectuele afstand tracht te nemen van de zogenaamde boerenlogica, lijkt het
alsof de andere thema”s zich kunnen vinden in het denken en doen van het
bouwen.
Zo kunnen nog een paar thema’s bijgevoegd worden, die nog meer
vrijheid kunnen geven aan de architectuur, juist omdat ze juist zo bepalend zijn.
Ze maken al het overbodige echt overbodig vanuit zichzelf: zwaarte, weerstand,
verborgenheid, langdurigheid, vertraging en gelaagdheid. Op deze manier
ontstaan een 15-tal woorden die elk met een eigen ondergrond een fundament
leggen tot het (her)vinden van een eigen architectuur-taal.
		 Was het nu Calvino zelf, dan was het ook Pallasmaa die zich bevroeg
of architectuur in dit millenium al dan niet kon gevat worden in enkele thema’s,
zij het de door hen vermelde of de tegenovergestelde? En wat was er nu aan
met die veelzijdigheid dat aan de grondslag zou liggen als vertrekbasis voor een
ontwerp, of was het nu die eenduidige singulariteit die een kenmerk was voor elk
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project, een steeds herdenken, van nu (her)beginnen op een wit blad?
		 De reiziger, hij was ook wel de schrijver, had veel vragen maar zag dat
zijn omgeving al met vele probleemstellingen begaan waren, sites waar hij zelf
niet had aan gedacht, thema’s die niet onmiddellijk ter sprake komen bij een
regulier publiek en daarom juist een grote onderlegger, reflectie en theoretisch
denkkader nodig hebben. Dit stemde hem blij dat wat hij zag geconnecteerd was
aan wat hij gelezen had, nl. dat er meer is dan louter woorden en begrippen om
de logische constructie van de architectuur te vatten, tevens ook om haar reden
van bestaan als origine te zien. Want zonder enige reden is er geen noodzaak
tot bouwen.
		 Hij zag wel dat de gestelde thema’s zo hun eigen wereld bevatten.
Het laatste begrip dat hij echter niet had kunnen omschrijven, hij overleed
vroegtijdig, was consistency, wat in het Nederlands als duurzaamheid was vertaald. Verwonderd over de meervoudigheid aan betekenissen die enkelvoudige
woorden kunnen opnemen hoopte hij dat toch ooit ergens het begrip enige
aandacht zou krijgen in de wereld van cultuur, taal, (on)gebouwde ruimte, enz...
via een direct resultaat, een eventuele workshop, eventueel aangevuld met ene
reflectie door anderen, gezien de stelling van het begrip nu reeds 30 jaar geleden
is gebeurd en er sindsdien heel wat is gewijzigd...
6 – Consistency*
In 1985 the Italian writer Italo Calvino wanted to write six memo’s for the next
millennium, about the qualities that good literature also after 2000 should keep.
Calvino finished the memos on lightness, speed, exactness; visibility and
frequency. The sixth memo on consistency he couldn”t write anymore, he died
in September.
		 Consistency could be described when facts out of the past coincide
with those in the present or the future, which doesn’t mean that a person
immediately meets the expectations. Following Mark Twain in 1887, somebody
who is proud to be consistent, unmovable, affected, should be ashamed.
But maybe architectonic consistency is not he same as the literary one.
Can consistency appear as a theme or as an overall system, when knowing that
the world of architectonic design is influenced by all kinds of limits and
condition. Can there still be a consistency even when working in design teams
each person starts out of an individual attitude, behaviour, or even a different
practice. What is a city like when all buildings, spaces and interiors should be
consistent towards each other. Do we need cracks and shifts, unfinished
moments and undefined generosity that can be filled in following the users
pragmatism but which are strong enough to maintain manipulation and time.
Can we integrate consistency as a mental frame that holds the basic concepts
maintaining it though all kind of dirty realisms and populist interventions? What
is consistency in the design word and in what level should it yes or not being
defined?
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* The Antwerp Design Seminars & Lectures – ADSL – is an
international event for master students at the Faculty of Design
Sciences at the University of Antwerp.
		
Its aim is to stimulate cross-boundary thinking in design and to
familiarize students with an interdisciplinary approach towards design
problems. ADSL provides an international forum for faculty and
student exchange. Simultaneously, it’s an informal platform to discuss
current problems related to the education in design.
		
ADSL 2016 is about the research of new possibilities and
expressions to go beyond the known formal presences. It aims for a
new future in (interior) architecture, urban and rural landscape, where
no longer the actual affairs occur, but through interpretations in art,
photography, movies, drawings, diagrams and/or models, a new
awareness of future spatial reality will be set up.
		
The ADSL 2016 workshops will explore the references on the
theme of Consistency and aim to investigate the meaning of a
variety of (world) images and thoughts on the built environment
through a poetic and personal intuition in order to reach beyond the
specific discipline.

handelen niet louter over de inpassing in een groter geheel. Voorwaarden
vanuit randcondities, aanverwante kunstuitdrukkingen en andere voeden elke
nieuwe opdracht en stoelen zich op het eigen geheugen van de student, de
origine, de invloeden, de culturele honger en het persoonlijk onderzoek. Studenten antwoorden met eigen middelen in tekeningen, modellen, fotografie,
grafische vormgeving, video, tekst ...
		 – Dialoog
Het uitschrijven van de eindopgave is een resultaat uit het ontwikkeld proces
van de proloog. In dit ontwerpproces gaat theorie in dialoog met praxis, vorm
met inhoud, structuur met beleving, site met context, abstractie met concretiseren, autonomie met inpassing, detail met stad, zien met begrijpen, lezen
met verklaren, cultuur met noodzaak...
Alternatief: indien er voor studenten of voor de gehele groep van de studio
geen passende insteek kan worden aangeleverd door elk individu, zullen twee
voorstellen worden voorgelegd die zullen fungeren als werkelijk
afstudeerproject.
		 – Epiloog
Het uiteindelijk project zal architectonisch zijn, d.w.z. met bouwbare ruimten,
met een duidelijke structuur en materialiteit. Dit project zal op een eigen
wijze worden voorgesteld in een persoonlijke presentatie die de inhoud van
het project ondersteunt. Het gehele zoekproces zal gebeuren aan de hand aan
analoge tekeningen. Een publicatie over de zoektocht en het project
onderbouwt het ontwerp. Ter begeleiding van het gehele traject zullen drie
begrippen gehanteerd worden waarop ontwerp en proces zich relateren en
die tevens als eindcriteria worden bepaald:
(Achitectonische) Cultuur _ Bouwsubstantie _ Noodzakelijkheid

		
Programma 2MA – Masterproef
			 Mnemosyne
In analogie met de de voorbije vier jaargangen wordt ook dit jaar de werking
van een open studio voorgesteld, d.w.z. dat vanuit een persoonlijk nadenken en
zoeken aan studenten een eigen methodiek wordt gevraagd waarbij
persoonlijke fascinaties en reflecties leiden tot een inherente uitwerking van
een project.
		 Het gehele jaarproces is opgebouwd rond de thematiek van
mnemosyne. Mnemosyne (/nɨˈmɒzɨniː/ or /nɨˈmɒsɨni/; Greek: Mνημοσύνη,
pronounced [mnɛːmosýːnɛː]), oorsprong van het woord mnemonic, was de
verpersoonlijking van het geheugen in de Griekse mythologie.
		Een Open Studio wil niet zeggen dat gelijk welk thema, project, programma of site aanvaard kan worden. Het geheel dient in eerste instantie onderbouwd te zijn en passen in het gehele denkkader van de studio.
Als eindresultaat wordt niet enkel een project/onwerp in zijn architectonische
vorm beoogd, maar ook het discours zal verwerkt worden via een
introducerend discours in boekvorm op A5-formaat.
		 – Proloog
Een reeks van drie oefeningen en ontwikkeld vanuit een roman of filmscript,
begeleiden de zoektocht naar het concretiseren van de eindopgave die als
initiële onderlegger de ambivalentie analogie/ideologie stelt. De reeks bezit in
elk sequentieel antwoord een vervolg op de vorige maar via de introductie van
nieuwe parameters wordt steeds het vorige resultaat bevraagd naar iets
nieuws: analogiewordt ideologie, of net omgekeerd. Deze parameters
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‘A project is a lifelong thing; if you see it, you will only see it at the end.’
(Pier Vittorio Aureli, Log 28, 2013, p. 67)

		
Randcriteria en bedenkingen
De Open Studio CK baseert zich op een reeks van reflectieve eigenschappen
die de denkwereld van elke student wil bepalen. In een omgeving waarin
facebook en selfies danig de aandacht trekken en er nauwelijks nog aandacht is
voor de persoonlijke ontwikkeling naar een eigen beeldvorming, wil deze
studio zich herbronnen op de werkelijkheid van de culturele plaats van de
architectuurontwerper in het metier.
		 Context als begrip wordt hierbij niet gezien als de muur van de
gebuur of doen zoals voorhanden rond de plek, maar als de ontwikkeling van de
eigen plek in vorm en inhoud op basis van cultuur in een brede zin.
		 Enkele bevragingen die inherent verbonden zijn met methode en
reflectie in de studio zijn:
1 – Heeft vandaag atmosfeer in een gebouw nog enig belang als reflectieve
projectmatige aanzet om in inhoudelijke discussie te gaan met de ruimte
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die steeds meer gefragmenteerd, chaotisch en als een nietplaats wordt
gedefinieerd?
2 – Kan er worden gesteld dat het kleinere werk als zijnde meer gekneed meer
energie vraagt dan het strategisch werk op grotere schaal? Kunnen in deze
optiek bepaalde principes van het bouwen opzij worden gezet om beeldmatig
een leesbaarheid te geven als zijnde doordacht daar waar ze eerder
strategisch zijn bepaald?
3 – Tot hoever kunnen nieuwe architecturen (ideologie?) een eigen verhaal en
leesbaarheid geven tegenover reeds bestaande gebouwen: waar ligt de
balans van oud tegenover nieuw, van analogie tegenover ideologie, wat dient
er te overheersen, kan er iets conceptmatig worden vatsgelegd?
4 – Moet het begrip fenomenologie een toenemende belangstelling in het
nalatenschap van het architectonisch object krijgen en hoe kunnen we hier
verder mee omgaan naar het begrijpen van architectuur?
5 – Bepaalde projecten nestelen zich in een gekende vormentaal, bestaande
typologieën, directe gebruiksmatige genoegdoeningen en begrijpbare
architectuur. Ze gaan gepaard met conventies die gekend zijn en als direct
toepasbaar kunnen worden ingezet. Waar ligt het spanningsveld van inventie
tegenover conventie in het hedendaags architectuurdebat met gekende vormentaal en -begrippen?
6 – De inzet van het oeuvre van een hedendaags architect gaat voorbij het zich
vinden op een plek, nl. met de gegevens van de plaats, omzeggens genius loci.
Hij/zij werkt met het begrip context op een bredere manier en aldus komen andere invloeden in hun projecten aan de orde, geaccumuleerd of verweven met
programma. Is het ene belangrijker dan het andere, zijn beide noodzakelijk en
hoe schuift een theoretisch discours zich vandaag doorheen de methodiek?
7 – Architectonische cultuur is steeds een sleutelbegrip geweest, ook
doorheen momenten van gediversifieerde economie. Hierbij gaat het om de
inzet van de eigen origine, het verhaal van de reflectieve cultuur-historische
context en de inventiviteit van hoe om te gaan met materie en bouwen. Wat
kan in de huidige context een rationeel vertoog (lees: theorie) betekenen in de
ontwikkeling van een persoonlijke nieuwe visie in het metier van architectuur?
8 – Sommige ontwerpen van architecten vandaag bewegen zich op de snijlijn
van kunst en architectuur. Daarnaast gaat het meestal niet om de inzet van
referenties van beelden, maar wel over werken met materie. Dit lijkt een
moeilijk te doorgronden thematiek voor de jonge generatie architecten en
studenten waarbij begrippen als kennen en weten niet rechtstreeks
gerelateerd komen aan “kunnen”. Wat is vandaag nog het belang van de
ontwikkeling van een persoonlijke beeldvorming?
9 – Ontwepen vandaag kan zich niet inlaten met enig escapadisme maar
andere kunstuitingen. Om die reden dient ook inzake tekentechniek en
presentatie de notie van the medium will be the message worden
geïntegreerd. Maar in hoever kan een voorstelling het ontwerp al dan niet
voorbijgaan en ene eigen autonomie opeisen?
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10_ Wat is er gebeurd met de analoge architectuur? Heeft ze een draagkracht
verloren en is ze louter verworden tot een gimmick van zichzelf?
Wat is er gebeurd met de ideologieën van de vorige eeuw? Wat betekenen de
boeken van Ungers, Rossi, Venturi en Gregotti nog vandaag? Wat met
Archigram, Superstudio, Hejduk, het metabolisme?
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Nicolas Raemdonck, Il Redentore, Venezia, Andrea Palladio, axonometrie, 2016.
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Cédric Droogmans, San Giorgio Maggiore, Venezia, Andrea Palladio,
ruimtelijke analysetekening, 2016.
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Tom Cant, De beangstigende schoonheid van bunkers, 2016.

323

2015 – 2016 Universiteit Antwerpen

Andreas Porreye, Europa Reconsidered, 2016.
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Wouter De Ceuster, Le musée imaginaire, 2016.
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2016
ArtEZ
Arnhem

		
Begeleiders
			

Christian Kieckens, Ron Verduijn, Steven Schenk

		
Thema
			 – Haus/House (Perceptie – Ruimte – Vertoog – Kritiek)
				
– Beeld en betekenis:
					 The most fascinating space i saw / i want to see
				
– Tekening en Perceptie:
					 Het zien van/naar architectuur
				
– Analyse en Perceptie:
					 Het lezen van architectuur
				
– Ontwerp en Vertoog:
					 Het groot-stedelijk huis:
					 Een huis van/door/met/over Literatuur en/of
						
Vormgeving, Antwerpen

Studiereis
		
			 –
		
Externe juryleden
			

–

		
Studenten
		
		
		
		

Sarina Bleumink, Vincent Bloem, Kasper Brinkman, Erik Geerts,
Danielle Haasjes, Ulas Ipekci, Tom Leerkes, Ted Maters,
Mirjam Sandbrink, Wilbert Steenhuis, Luuk Tondeur,
Rob van der Meer, Casper van der Veen

Programma
		
			
Haus / House
			
(Perceptie – Ruimte – Vertoog – Kritiek)
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 te midden 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
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(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 te midden de stad die fungeert als een niet-plaats van voorbij gaan.
		 Studio CK wil een architectonisch/stedelijk concept 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.
		
Case Study Houses als voorbeeld ter reflectie over de thematiek
De huizen met (meestal) gemengd gebruik (en deels palend aan een plein of
hoek van twee straten en anderzijds ook aanwezig in een aansluitende straat)
en die hierna vermeld worden, zijn ontworpen door architecten die naast hun
beroep als uitvoerend bouwmeester tevens theoretische teksten of ideeën en
concepten over het stedelijk gebouw hebben geschreven of tenminste
interessante theoretische projecten hebben gemaakt die verder reiken dan
functie of onmiddellijk gebruik.
De lijst wordt aangegeven als reflectiekader en uitdaging om op een
gelijk(w)aardige gedegen manier om te gaan met de coherentie van woord en
beeld, tekst en verbeelding, taal en teken.
			
– Haus Goldman & Salatsch (Michaeler Haus / Loos Haus, 		
				
1908/1911), Michaelerplatz 3, Wien
				
(Adolf Loos)
vraag: Ornament en misdaad, de plaats van het gebouw en de betekenis naar het
plein, de mogelijkheid van andere gebruiken, de vervreemding door
gebruik van materialen op een andere manier, het Raumplan, de verwarring van
het trappensysteem als een intern vloeiend diagram
			
– Casa del Fascio (1933-1936), Piazza del Popolo, Como
				
(Giuseppe Terragni)
vraag: de historische referenties met stedelijke palazzi, met Milanese
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binnenhoven, de abstractie van het landelijk Lombardisch gebouw als inzet
tot herkenning voor het volk, de sequenties van de setting van de solitaire
orator tegenover een gradatie van het aantal toehoorders, het idee van
transparantie en de omzetting van een utopie en beeld naar een wil tot
openheid van een politiek systeem.
			
– Il Danteum (1938), Roma
				
(Giuseppe Terragni)
vraag: literatuur als inhoud voor een architecturale wandeling zonder verder
enig programma en de referentie naar een globale en lokale architectuurgeschiedenis en fragmenten, samen met het verhaal van de representatie van
macht
		 – The City in the House, Hotel Berlin (project 1977),
				
Kurfürstenstrasse / Schillstrasse, Berlin
				
(Oswald Mathias Ungers)
vraag: het thematiseren van architectuur, meer specifiek het huis in het huis en
het huis als een stad, de wijze of gradatie waarin architectuur abstract kan zijn,
het begrijpen van architectuur in een structurele manier en niet op een
eclectische, de axonometrie tekening als een methode om ruimte te begrijpen.
			
– Kunstmuseum (2016), Basel
				
(Christ & Gantenbein)
vraag: de duidelijkheid van planvorming en weerslag naar de ruimtelijkheid,
de abstractie van toonzalen tegenover de expressiviteit van de circulatiezones
			
– Ca’ Brutta (1919-1923), Milano
				
(Giovanni Muzio)
vraag: het als lelijk gebouw besproken hoek in Milaan, de fragmentatie van
historiserende elementen in de gevel, de gestructureerde gevelopbouw en
duidelijkheid om te positioneren als groot-stedelijk huis en de onlosmakelijke
verbondenheid met overdracht uit geschiedenis
			
– Casa Luigi Caccia Dominioni (1947), Milano
				
(Luigi Caccia Dominioni)
vraag: het zoeken naar een oplossing met het klassieke en het modern
tezelfdertijd als beeldbepalende opbouw
			
– Red House (2000-2006), London
				
(Tony Fretton)
vraag: het omzetten van ene programma gebaseerd op kamers die elk een
eigen identiteit hebben en het versmelten naar ene eenduidig volume
gebaseerd op connotaties vanuit een interpretatie van de architectuur van
Adolf Loos
			
– Maison de Verre (1935), Paris
				
(Pierre Chareau)
vraag: de integratie van nieuwe materialen en dus nieuwe constructieve
typologieën waarbij lichtheid en transparantie aan de orde zijn maar zonder
de constructieve logica uit het oog te verliezen
			
– Condominium Via Lanzone (1960), Milano				
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(Asnago Vender)
vraag: het stedelijk geheel / entiteit / ensemble met een tweeledige
beeldbepaling (huis / kantoor) waarbij een gediversifieerde raamgeleding
juist het tegenovergestelde leesbaar maakt, het inpassen van het lage volume
in de rij van de straat en de hoogbouw tegenover het stedelijk binnengebied
			
– Casa Rustici (1933), Milano
				
(Giuseppe Terragni)
vraag: de referentie naar het Milanese huis met de cortile waarlangs alle
woningen zich aansluiten, het doortrekken van de balkons als gevelsignatuur
om eenheid en grotere schaal te verkrijgen tegenover de splitsing van de
volumetrie, het passen van ene vrijstaand verdiep boven de stringente
rationale bouwstructuur
			
– Il Girasole (1955), Roma
				
(Luigi Moretti)
vraag: de klassieke elementen die geïntegreerd worden via een moderne
interpretatie, de werking van symmetrie en verstoring ervan, de detailleringen
van materialiteit, de werking van licht en schaduw, het volume tegenover de
planwerking en programma
			
– Volta Schulhaus (1998), Basel
				
(Miller Maranta)
vraag: de rol van de bouwstructuur als leidraad voor opbouw van plan en
ruimtelijkheid, de relatie tussen structuur en ruimte, tussen vol en hol, tussen
draagkracht en expressiviteit, tussen innerlijke expressiviteit en uiterlijke
anonimiteit.
		– Project #0
			
Beeld en betekenis
Op 2 vertikale A3-posters en in een algemene passende vormgeving zullen
twee beelden gepresenteerd worden door elke student. Hier gaat het om een
(architectonische) reflectie over de thema’s die de basis vormen voor het
programma: Een fascinerende ruimte:
			
The most fascinating space i saw / The space i want to see
		– Project #1
			
Het zien van/naar architectuur
			
(Tekening – Perceptie 1)
Oefening die het grafisch werk bevordert. Het is een moment voor analyse
en presentatie van architectuurtekeningen — een moment om te leren hoe
elke ontwerper een persoonlijke redenering ontwikkelt vanuit een duidelijke
proces. Alles wat we doen is gefilterd door de lens van het architectonische
discours.
Tekening van 1 van de aangeduide case-study houses waarop de
ruimtelijkheid zichtbaar wordt. De tekening zal grafisch zijn en enkel in
zwart-wit.
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		– Project #2
			
Het lezen van architectuur
			
(Analytische maquette – Perceptie 2 )
Oefening die gebaseerd is op enkele recente ontwikkelingen in het analyseren
van “historische” gebouwen. Ons doel is om te studeren vanuit een
intellectueel uitdagende verzameling van analytische tekeningen of modellen.
Het uitgangspunt is niet ervan uitgaande dat we alles weten en dat
didactische teksten, tekeningen en modellen een verhaal vertellen op vele
niveaus. De maquette zal een persoonlijke weerslag in abstractie zijn van 1
van de aangeduide case-study houses en in 1 materiaal uitgewerkt worden.
		– Project #3:
			
Het groot-stedelijk huis
			
(Ontwerp _ Vertoog)
Een huis voor / van / met / door / over literatuur en/of vormgeving
Op een voormalige gebouwd terrein tussen de Meir en de Wapper, in het
centrum van Antwerpen wordt een Huis voor/van/met Literatuur en/of Vormgeving
ontworpen waarin enkele plekken van zijn worden geïntegreerd: een grote
boekhandel, ruimtes voor workshops, een cafetaria, tentoonstellingsruimten,
een leeszaal, enz. …
De Wapper is een plein dat ontstaan is vanuit een afbraakwoede uit
de jaren 1960 om een autosnelweg vanuit Eindhoven en Antwerpen op de Meir
te laten eindigen. Op deze (valse) open ruimte wordt voorgesteld om twee
gebouwen te ontwerpen: een langs de zijde van de Meir (op basis van
literatuur) en een langs de zijde van het theater/Schuttershofstraat (voor
vormgeving). Elk van de huizen zal de bestaande stedelijke opening sluiten mits
twee zijlingse passages.
		 1 – Het huis met/voor/door Literatuur:
Het deel langsheen de Meir is ontstaan bij het in 1966 afbreken van het Huis
Dens (ook Geley Huis genaamd). Een deel van de 18de eeuwse voorgevel
langsheen de Meir is nog steeds voorhanden om hergebruikt te worden,
hoewel er veel delen ontbreken. Dit al dan niet fysiek te gebruiken beeld
creëert de mogelijkheid om architectuur te zien als een constante
evolutie waar het oude en het nieuwe niet worden aangewend als extremen of
tegengestelden maar als een laag van vooruitgang in tijd. Het jaarlijks
evenement van de Boekenbeurs, de aanwezigheid van de Archieven van het
Vlaams Literatuurwezen, de jaarlijkse aanstelling van een stadsdichter, enz.
worden als aanleiding genomen voor dit project.
		 2 – Het huis met/voor/door Vormgeving:
Dit huis situeert zich tegenover het theater en sluit aan op de gebouwenrij
van de Schuttershofstraat. Het ontstaat vanuit een reflectie dat de grootste
stad van Vlaanderen tevens een voorbeeld is van hedendaagsheid en van diverse architecturen met verschillende insteek, tevens ook dat er in Vlaanderen ene grote generositeit bestaat over het inrichten van het huis, iets wat een
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geschiedkundige constante is geweest.
		 Geen van beide huizen heeft geen intentie om te fungeren als museum, maar wil als een plek van verstilling een actieve speler zijn in de reeks van
stedelijke huizen in dit binnenstedelijk gebied.
Het Haus dient aldus een aantal publieke gebruiken te behuizen. Tezelfdertijd
geeft het de Wapper een identiteit als plein (tussen beide ontwerpen) en een
eigen potentieel met reflecties naar de tijdelijkheid van het Rubens-paviljoen.
		 Studenten werken in teams van twee: d.w.z. dat er duo’s dienen
te worden gevormd waarbij de ontwerpers zich vinden vanuit ene taal en/of
vorming van het plein, de dialoog tussen ontwerpen en de stedelijke ruimte.
De plaats voor het door de studenten te ontwerpen gebouw beperkt zich tot
de setting van het voormalig Geley Huis langsheen de Meir: een breedte van
zestien meter, rooilijn idem als naburige gebouwen en met een diepte tussen
zestien en dertig meter enerzijds, afhankelijk van de persoonlijke insteek en
architectonisch accent en anderzijds een idem situatie aan de zuidelijke kant
van het plein. Beide volumetrieën zijn verschillend van interpretatie: het huis
langs de Meur zal implosief zijn, dat langs het theater eerder explosief (op
basis van vormelijke condities in situ).
		 Het bouwprogramma behelst de volgende ruimten:
			
– een plek voor 50.000 boeken/meubelen en design objecten
			
– de nodige stilte plekken / kamers voor het schikken van
				
meubelen
			
– een winkel van 300 m2 met bergruimte van 100 m2
			
– een auditorium/voordrachtruimte voor 100 personen mét
				
backstage 		
			
– een café-bar inclusief reserve
			
– een exporuimte van 150 m2
			
– technische ruimte van 100 m2
			
– elke verdieping ongeveer 20 m2 sanitair en 10 m2 technische
				
kokers
			
– voldoende circulatie volgens de normen van toegankelijkheid.
Elke student geeft volgens eigen mening een accent aan de samenhang volume/ruimte.
		
Evaluatiecriteria
Criteria over resultaat
Verworven begrijpen/kennis en bedreven zijn in:
		 – Logica en coherentie van de structuur van het gebouw/project
		 – Ruimtelijke en structurele betekenisvolle kwaliteiten van het
			 ontwerp
		 – Controle over de interrelatione samenhang tussen structuur/		
			 ruimte/ontwerp/vorm
		 – Structuur, totaalheid en helderheid van ontwerp en presentatie
		 – Kennis over tektoniek
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		 – Inbrengen van een betekenis in het project, dwz het project zien
			
als een theoretisch model evenzeer als passend op de plek
		 – Reflectie over het eigen werk
Procesomschrijving
Een proces is een permanente bevraging door middel van een procesmatig denken en reflecteren waarbij de student zijn vermogen toont over de
noodzakelijke kennis, tools en houding. De eindevaluatie vindt plaats
doorheen een permanente evaluatie door de betrokken docent.
Criteria
		 – Aanwezigheid in de studio
		 – Actieve deelname en interactie gedurende momenten van de
			
opleiding en de taken;
		 – Verworven begrijpen en kredietwaardigheid in:
		 – Onderzoek
			
- De verzameling van relevante documenten en informatie
			
- Juistheid in interpretatie van de verzamelde documenten
			
- Logica en coherentie in het studietraject
			
- Het reproduceren van percepties door schetsen en foto”s
			
- Kunnen omgaan met digitale werkvormen en beelden
			
- Lay out van de documenten
			
- Maken van maquettes
			
- Architectonische tekeningen
		 – Reflectie en visie over architectuur
		 – Individuele maturiteit en houding (zelfdiscipline, onafhankelijk
			
heid, goesting om te leren, toewijding, motivatie, flexibiliteit,
			
kunnen omgaan met kritiek en het integreren van dit alles in de
			
vermelde aspecten.
Vrijblijvende literatuurlijst
			
(Enkele interessante teksten en boeken)
		 – Akos Moravansky e.a., Adolf Loos. Die Kultivierung der Architektur,
				
GTA Verlag, 978-3-85676-220-9
		 – Gerhard Mack, Herzog & de Meuron 1997-2001, Birkhäuser,
			 978-3-7643-8639-9
		 – Dietmar Eberle, Von der Stadt zum Haus – Eine Entwurfslehre,
			
GTA Verlag 978-3-85676-206-3
		 – Sergison Bates Architects, Brick Works
		 – Peter Eisenman, The Formal Basis of Modern Architecture, Lars Müller
			 978-3-03778-071-8
		 – Helmut Reuter e.a., Mies and Modern Living, Hatje Cantz,
			 978-3-7757-2221-6
		 – Peter Eisenman, Ten Canonical Buildings, Rizzoli, 978-0-8478-3048-0
		 – Christian Kerez, ConflictsPoliticsConstruction, Hatje Cantz
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			 978-3-7757-2280-3
		 – Jürg Conzett e.a., Marcel Meili, Markus Peter 1987-2008, Scheidegger
			
& Spiess, 978-3-85881-221-6
		– Jahrbuch Yearbook 2008, Darch/ Eth, 078-3-85676-243-8
		 – Aita Flury, Elementares zum Raum / A Primer to Space, Springer
			 978-3-211-79179-0
		 – Gert Wingard, Crucial Words / Conditions for Contemporary
			 Architecture, Birkhäuser, 978-3-7643-8645-0
		 – Moshen Mostafavi, Structure as Space, Architectural Association,
			 978-1-902902-01-2
		 – Martin Steinmann, Forme Forte, Birkhäuser, 3-7643-6793-8
		– Oase # 76, Nai Uitgevers, 978-90-5662-660-0
		 – Peter Fierz, Ideeen Bauen, Universität Karlsruhe, 3-9805818-3-7
		 – Uwe Schröder, Der Architektonische Raum, FachHochschule Köln
			 978-3-8030-0681-3
		 – Wolfgang Kemp, Architektur Analysieren, Schirmer Mosel
		– Valerio Olgiati, Walther König Verlag
		 – Caruso St John Architects: As Built, a+t Ediciones, 84-609-6609-7
		 – Philip Ursprung, Caruso St John, Almost Everything, Ediciones
			
Poligrafa, Barcelona, 2008, 978-84-343-1170-1
		 – Adam Caruso, The Feeling of Things, Ediciones Poligrafa,
			
Barcelona, 2008, 978-84-343-1186-30
		 – Roger Scrutton, Waarom Cultuur belangrijk is, Nieuw Amsterdam
			
Uitgevers, 2008, ISBN 978-90-468-0390-5
		 – Paul v. Naredi-Rainer, Zahl, Mass und Proportion in der
			
abendländsicher Architektur, DuMont Verlag, Köln, 1982,
			 3-7701-1196-6
		 – Jan Brand & Han Janselijn (red.), Het idee van de stad, Akademie
			
Arnhem Press, Onderwijsuitgave n°11, 1983
		 – Jan Brand & Han Janselijn (red.), Architectuur & Verbeelding, Zwolle,
			
1989, 90-6630-174-0
		 – Oswald Mathias Ungers, Architecture as Theme, Quaderni di Lotus 1,
			
Electa Editrice, Milano, 1982
		 – Tom Avermaete, e.a. (red.), Architectural Positions, Sun, 2009,
			 978-908506566-1
		 – Hans Kollhoff, Architekturlehre, Niggli Verlag, 2004, 3-7212-0491-3
		 – Christoph Grafe e.a., “Over de Architectuurtekening”, Oase 36,
			
Sun Uitgevers, 1993
		 – Alison & Peter Smithson, Changing the Art of Inhabitation, Artemis
			
Verlag, 1994, 1-874056-37-4
		 – Giorgio Grassi, De Logische Constructie van de Architectuur, Sun
			
Uitgevers, 1997, 90-6168-477-3
		 – Aldo Rossi, Wetenschappelijke Autobiografie, Sun Uitgevers, 1994,
			 90-6168-366-1
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		 – Aldo Rossi, De Architectuur van de Stad, Sun Uitgevers, 2002,
			 90-6168-585-0
		 – Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, Thames
			
and Hudson, DAP, New York, 978-0-87070-282-2
		 – Rafael Moneo, Theoretical Anxiety and Design Strategies, MIT Press /
			
Actar, 2004, 0-262-13443-8
		 – Peter Zumthor, Thinking Architecture, Birkhäuser, 978-3-7643-7497-6
		 – Gerhard Richter, Atlas, Buchhandlung Walther König, Köln, 2006,
			 3-86560-152-9
		 – Marc Glaudemans, “Het Zichtbare en het Onzichtbare”, Oase #58,
			
Uitgeverij Sun, Amsterdam, 2002
		 – Augé, M., Non-Lieux, Introduction à une Anthropologie de la
			 Surmodernité, Editions du Seuil, 1992
		 – Andrea Deplazes e.a., What moves Architecture? (in the next five 		
			 years), Darch, ETH, gta Verlag, Zürich, 10 3-85676-190-X
		 – Inaki Abalos, Oriol Bohigas, Josep Lluis Mateo, Mark Wigley, e.a.
			 The Education of an Architect, Quaderns d”arcquitectura i
			
urbanisme 2005, Col.legi d”arquitectes de Catalunya,
			 9771133884003
		 – Massimo Cacciari, Architecture and Nihilism: on the Philosophy of
			
Modern Architecture, Yale University Press, 0-300-05215-4
		 – Kevin Lynch, The Image of the City, MIT, 1960
		 – Colin Rowe & Robert Slutzky, Transparency, Birkhäuser, 1997
		 – Jean Baudrillard, Architecture: “Truth or Reality?”, Blueprint,
			
jan. 1999
		 – Colin Rowe & Fred Koetter, Collage City, MIT Press, 1978
		 – José Lluis Mateo, Bauen und Denken, Quart Verlag Luzern,
			
Heinz Wirz, 2002
		 – Wouter Davidts, Bouwen voor de kunst, A&S/books, 9076714282
		 – Grassi, Giorgio, “Een mening over het onderwijs en over de
			
voorwaarden van ons werk”, in Oase, Tijdschrift over
			
Architectuur, Sun, Nijmegen, n° 28, 1994, pp. 53-63
		 – Stuhlmacher, Mechthild, Schattner, Karljosef, “Studeren / bouwen
			
/ leren - Over context en de vanzelfsprekendheid van het
			
bouwen”, in Oase, Uitgeverij Sun, Nijmegen, nr. 49/50, 1999,
			
pp. 120-125
		 – Rossi, A., The Architecture of the City, Oppositions Books,
			
MIT Press, Massachusetts, 1982
		 – Ungers, O.M., “Architekturlehre, Berliner Vorlesungen 1964-65”,
			 Archplus 179, Aachen, 2006
		 – Lucan, J., Steinman, M., A Matter of Art, Contemporary Architecture in
			 Switzerland, Birkhäuser, Basel, 2001
		 – Lara Schrijver, Radical Games, NAi Publishers, 2009, 9789056626785
		 – Mark Pimlott, Without and within, Episode Publishers, 2007,
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9 789059 730342
		 – Antonio Monestiroli, The Metope and the Triglyph, Nine lessons in
			 Architecture, Sun, 2005, 90 5875 170 9
		 – Andrea Deplazes, Making Architecture, gta Verlag, 2010,
			 978-3-85676-278-0
		 – Jo Coenen, Noties, Sun, 2010, 9 789085 066972
		 – “Constructing Criticism”, Oase #81, NAi Publishers,
			 978-90-5662-752-2
		 – Geert Bekaert, Architectuur zonder schaduw / Architecture devoid of
			 shadow, Stichting Rotterdam-Maaskant, 1988
		 – SimonUnwin, Twenty Buildings every Architect should understand,
			
Routledge, 2010, 978-0-415-55252-3
		– Candida Höfer / Kühn Malvezzi, Verlag der Buchhandlung
			
Walther König, 2010, 978-3-86560-637-2
		 – Uta Hassler, Winfried Nerdinger, Das Prinzip Rekonstruktion,
			
vdf Hochschulverlag AG, 2010, 978-3-7281-3347-2
		 – Max Bill, “Form, Function, Beauty = Gestalt”, AA Words 5,
			
Architectural Association, London, 2010, 978-1-902902-85-2
		 – Peter Eisenman & Rem Koolhaas, “Super-Critical”, AA Words 1,
			
Architectural Association, London, 2010, 978-1-902902-51-7
		 – Oswald Mathias Ungers, Morphologie / City Metaphors, Verlag
			
Walter König, Köln, 1982, 3-88375-022-0
		 – Oswald Mathias Ungers, The Dialectic City, Skira, 1997, 88-8118-211-4
		 – Oswald Mathias Ungers, Sieben Variationen des Raumes über die
			
Sieben Leuchter der Baukunst von John Ruskin, Verlag Gerd Hatje,
			
Stuttgart, 1985, 3 7757 0210 5
		 – Gaston Bachelard, The Poetics of Space, 1964
		 – Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin, Wiley-Academy, 2005
		 – Bart Verschaffel, Van Hermes en Hestia, Teksten over Architectuur,
			
A&S/books, Gent, 90-76714-290
		 – Max Risselada, Raumplan versus plan libre, Delftse Universitaire
			
Pers, 1987, 90-6275-281-0
		 – Czech, Herman, Mistelbauer, Wolfgang, das Looshaus, Löcker
			
Verlag, Wien, 1976
		 – Gijsberts, Pieter Jan, “Het latijn van de metselaar”, Forum 30 4,
			
Amsterdam, 1986, pp. 157-161
		 – Zumthor, Peter, “A way of looking at things”, A+U, Extra Edition,
			
Tokyo, februari 1998, pp. 6-27
		 – Zumthor, Peter, “The Body of Architectur”e, Observations, A+U,
			
pp. 4-6
		 – Zumthor, Peter, Atmospheres, Birkhäuser, Basel, 2006
		 – Zumthor, Peter, Thinking Architecture – Second, expanded edition, 		
			
Birkhäuser, Basel, 2006
		 – Louis I.Kahn, Writings, Lectures, Interviews, Rizzoli, 0-8478-356-8
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		 – Brownlee, David B., De Long, David G., Scully, Vincent,
			
Louis I. Kahn: In the Realm of Architecture, The Museum of
			
Contemporary Art/ Rizzoli, New York, 1991
		 – Klaus-Peter Gast, Louis I. Kahn, The Idea of Order, Birkhäuser; Basel,
			 3-7643-5659-6
		 – Reeks magazines San Rocco
			 …

Wilbert Steenhuis, Casa Rustici, Milano, Giuseppe Terragni, geveltekening,
2016.
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Erik Geerts, Galerie Gmurzynska, Köln, Diener & Diener, analyse maquette,
2016.
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Danielle Haasjes, Casa, Cernobbio, Cesare Cattaneo, analyse maquette, 2016.
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Wilbert Steenhuis, Haus Köchlin, Riehen, analyse maquette, 2016.
Vincent Bloem, Haus Rüfer, Wien, Adolf Loos, analyse maquette, 2016.
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Ted Maters, Maison Guiette, Antwerpen, Le Corbusier, analyse maquette,
2016.
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Addendum 2010 - 2016
Gestalt
[Een huis als een idee -A house as an idea]

Oefening op basis van het onderzoek naar de vertaling van een conceptueel
idee via de opgave van een architectonisch object en hoe dit zich vertaalt in de
uitwerking in een kubisch volume om er uiteindelijk een didactisch model van
de werkelijkheid van te worden (hoe een schaalmodel de vertaling, omzetting en
weergave van het werkelijk conceptueel bouwkundig denken kan worden).
Eén van de meest tot de verbeelding sprekende schilderijen is ongetwijfeld
‘De Toren van Babel’ van Pieter Breughel (Kunsthistorisches museum, Wien).
Het zicht op de weg die zich als een spiraal naar de top beweegt om er in een
sublimatie te eindigen beproeft ons denkvermogen over wat er aan de hand zou
zijn in het allerbinnenste van de toren. We kunnen dit beeld vergelijken met wat
ook Maarten van Heemskerk heeft verwerkt, door Francesco Borromini toegepast voor de spits van de Sant’Ivo alla Sapienza te Rome. Ook hier begint de
spiraal ergens om te eindigen in dat ultieme sublieme moment op de top. Het
beeld van trappen gelinkt aan ruimtelijkheid heeft steeds een belangrijke rol
gespeeld doorheen de architectuurgeschiedenis zoals bijv. in de barokke trappenhuizen. Maar het concept van Haus bestaat in andere connotaties dan wat wij
eenvoudig verstaan als een huis.
In deze oefening willen we op zoek gaan naar die ultieme ervaring van een
trappenhuis. In een kubus met een zijde van 10 meter dienen vijf mentale ruimtes
te worden geprojecteerd waarbij identiteit wordt verkregen door een proces van
transformatie van het kubus-Gestalt, de assemblage of toevalligheid van tegenstellingen, de vorm in de vorm, of de wereld als idee. Het resultaat is een proces
van interventies en het voortdurend weggommen van overbodigheden, uitgewerkt in een unimateriale maquette op schaal 1:33.
Exercise on the basis of the research towards the transmission and translation of a
conceptual idea through the request for an architectonic object and how this way
placing it in a cubic volume can become a didactic model of reality (or: how a scale
model can result in the translation, transmission and representation, of the real
conceptual buildingness reflection).
Without doubt, one of the most imaginative paintings is ‘The Babel Tower’ by
Pieter Breughel (Kunsthistorisches museum, Vienna). The view on the road that as
a spiral moves towards the top to end at a point of sublimation proves our thoughts
on what would happen in the centre of the building. We can compare this image
with the one by Maarten van Heemskerk, also taken by Francesco Borromini for the
tower of the Sant’Ivo alla Sapienza inRome. Here also the spiral starts somewhere
in order to end in that ultimate sublime moment on top.The image of staircases
connected to spatiality always played an important role through the whole architectural history, as i.e. the Baroque staircases or Treppenhäuser. But the concept
of Haus consists in other connotations than what we simply mean as a house.
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During this exercise we want to study and search for the ultimate experience of a
staircase space. In a cube of ten by ten by ten meter five mental spaces need to be
designed in which identity results by a process of the cube-Gestalt, the assemblage or coincidence of opposites, the form in the form, or the world as an idea.
The result is a step-by-step process of interventions and the ongoing demolition
and erasing of all superfluous things, to be realized in a one material model on
scale 1:33

Presentatie Plein 10, ArtEZ, Arnhem, januari 2010
Presentatie Het huis. De mentor. Het archief, Vlaams Architectuurinstituut /
deSingel, Antwerpen, februari-juni 2016. Fotografie: © Niels Donckers
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Presentatie ArtEZ-voorbeelden aan masterstudenten 1MA-Studio CK,
Artesis Hogeschool Antwerpen, februari 2010
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Presentatie Kubus-oefening 1MA, Artesis Hogeschool Antwerpen, maart 2010
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Johan Hofman, ArtEZ, 2010

Nick Heideman, ArtEZ, 2010

Gert Jan Samsom, ArtEZ, 2010

Jasper van Dijke, ArtEZ, 2010
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Pieter Van Doorn, Artesis Hogeschool, 2010. Foto: Evelyn Sprangers

Vincent Sijssens, Artesis Hogeschool, 2010. Foto: Evelyn Sprangers

Janpieter Verstraeten, Artesis Hogeschool, 2010. Foto: Evelyn Sprangers

Stef Seuntjens, Artesis Hogeschool, 2010
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Wim Vndemeirssche, Artesis Hogeschool, 2010. Foto: Evelyn Sprangers

Maarten Labrechts, Artesis Hogeschool, 2011

Nils Vanvaerenbergh, Artesis Hogeschool, 2010. Foto: Evelyn Sprangers

Sigert Defrancq, Artesis Hogeschool, 2011
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Charlotte Vandenplas, Artesis Hogeschool, 2011
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Rick Hospes, Universiteit Antwerpen, 2013
Fatme Hassan, Universiteit Antwerpen, 2013
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Arne De Crom, Universiteit Antweren, 2013

Suzanne Apfelbeck, Universiteit Antwerpen, 2013

Jorrit Berckmans, Universiteit Antwerpen, 2013

Mara Nuyens, Universiteit Antwerpen, 2013

356

Addendum 2010 - 2016

357

Addendum 2010 - 2016

Mattijs Cloet, Universiteit Antwerpen, 2013

Maxime Peeters, Universiteit Antwerpen, 2014

Hendrik Peeters, Universiteit Antwerpen, 2014

Marnik Heijligen, Universiteit Antweren, 2014
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Jerke Torfs, Universiteit Antwerpen, 2014

Bart Hanssen, Universiteit Antwerpen, 2014

Robbe Theuns, Universiteit Antwerpen, 2014

Bert Schellekens, Universiteit Antwerpen, 2014
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Linde Muyshondt, Universiteit Antwerpen, 2014
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Piter Ivo, Universiteit Antwerpen, 2014
Daan Peeters, Universiteit Antwerpen, 2014
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Vincent Delpech, Universiteit Antwerpen, 2014; foto: Wouter De Ceuster

Tom Cant, Universiteit Antwerpen, 2015

Wouter De Ceuster, Universiteit Antwerpen, 2014; foto: Wouter De Ceuster

Andreas Porreye, Universiteit Antwerpen, 2015
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Anna Van Oekelen, Universiteit Antwerpen, 2015
Cédric Droogmans, Universiteit Antwerpen, 2015
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Alec Poignonnec, Universiteit Antwerpen, 2015
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De in dit boek opgelijste lesopdrachten tonen een aantal thema’s aan zoals
kennisoverdracht, generositeit, het geven van ruimte, het zoeken naar een
plaats, het vormen van concepten, het bepalen van een raison d’être zonder
origine en indentiteit terzijde te laten. In deze werking is de docent als een
mentor die aanstekelijk wil werken voor zijn student, en is de student
receptief als de jonge ontdekker aan de start van zijn wereldreis in architectuur.
Het ideeënveld gaat hierbij van kamer over huis tot stad. In het Bretoens is daar
slechts een woord voor, nl. kêr en het duidt op de eigenheid van elke ruimte,
zonder dat daar afmetingen en/of schaal worden aan vastgekleefd. Het begrip
staat metaforisch ook voor de denkwereld, het territorium en de zoektocht
doorheen alle vormen van diversiteit. Het is de student die zijn traject bepaalt,
de docent is hierbij mediator. En bepaalde thema’s komen in het boek
meermaals aan bod, wat wijst op een intrinsieke persoonlijke benadering en
accentuering.
		
–– Christian Kieckens

