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20u30

Kraankindersstraat 2, 9000 Gent
ingang via de Ham

arch itectu u r le z i ng

TAIRA
NISHIZAWA
In Japan wordt Nishizawa gewaardeerd voor zowel zijn theoretische visie geformuleerd in talrijke artikels, als voor zijn

architecturaal oeuvre dat, ondanks een gedeelde ondertoon met generatiegenoten, een heel eigen plaats opeist
binnen de Japanse architecturale scene. Zijn werk getuigt van een duale versmelting: het vormelijke aspect en
de nood om essentiële antwoorden te bieden op de uitdagingen van vandaag. Zijn innovatieve en avontuurlijke
geest, afgestemd op een filosofisch gedragen denkwijze, oogst heel wat bijval.
lezing in samenwerking met NIKO - Illuminating Ideas

Archipelleden gratis | studenten 5 euro
niet-leden en partners van de leden 7 euro
Reservering VERPLICHT via het Archipel-secr etariaat
T 050 322 420 | F 050 322 421 | info@archipelvzw.be
maandag tot vrijdag van 13u00 tot 16u00

8 – 25 oktober 2010

Yes! we’re Open
Tentoonstelling van Thomas Lommee
Budascoop, Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk | Gratis toegang

In het meeting point van het Innovation Festival (Budascoop Kortrijk)
is er een tentoonstelling van Thomas Lommee “Yes! we’re Open”. Iedere
bezoeker kan kennis maken met design als denkproces. Tijdens het
Innovation Festival wordt de vraag gesteld wat er de komende jaren
te verwachten valt en hoe deze technologische stroomversnelling ons
leven verandert.

gezellige ontmoeting met Laurent Ney tijdens wijndegustatie op

UGent, Auditorium UFO, Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent

ANDREA BRANZI

Boekvoorstelling door Andrea Branzi
Interieur Kortrijk, Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk

Professor Architect Andrea Branzi komt naar België ter gelegenheid
van de voorstelling van zijn boek “ANDREA BRANZI: Things, Thoughts
and Territories – Made in Belgium”, uitgegeven door Casa Argentaurum
(B). Bij die gelegenheid zal hij zijn verschillende projecten toelichten
die hij in België realiseerde. Opvallend is de verscheidenheid van zijn
werk: ontwerpen voor juwelen, objecten in zilver en hout, architectuuren interieurprojecten, grote en kleine projecten, gerealiseerd en niet
gerealiseerd.

op geeft een lezing op uitnodiging van De
Leerstoel Charles Vermeersch (2010+). Branzi geeft verduidelijking
bij zijn “tien bescheiden aanbevelingen voor een nieuw Charter van
Athene”. Hij ziet de stad als een “high-tech favela (met een computer om
de 20 m 2), als “een plek met kosmische gastvrijheid, een genetisch laboratorium.” Zijn “weak urbanisation”-schaalmodellen tonen omkeerbare infrastructuren: “Elke ingreep moet omkeerbaar zijn, onvolledig
en flexibel, want alles wat definitief is, is stug en fragiel.” Branzi ziet
zijn projecten eerder als bedenkingen over de stad van vandaag dan als
utopiën voor de toekomst.
De toegang is vrij - reservatie kan vanaf eind september 2010 via

De lezing is gratis voor de bezoekers van de Interieur Kortrijk: regis-

http://www.architectuur.ugent.be/2010/08/lezing-andrea-branzi

tratie kan via: http://www.designatwork.be/program

in samenwerking met de Vakg roep Architectuur en Stedenbouw, Ugent.

woensdag 13 oktober om 19 uur | inschrijven via info@archipelvzw.be
de Tentoonstelling loopt van 16 oktober tot 24 december 2010
Openingsuren:	Van dinsdag tot vrijdag: 9-12.30 u / 14-18 u
			Zaterdag: 10-12.30 u / 14-18 u
			Zon- en maandag gesloten

PS: Traditiegetrouw vragen wij in het begin van het nieuwe werkjaar uw lidmaatschap te nemen of te vernieuwen
(zie bijlage). Nieuwe leden zijn steeds welkom maar het is mooi als het archipelconcept als lid, ook mee onderschreven wordt door zeer velen. Dat van een open architectuurvereniging op zoek naar architectuur waar ook ter
wereld zelfs naast de deur.

Marc Felix

2010-2011 wordt een nieuw werkjaar vol ambitie om nieuwe
architectuur te ontdekken, te begrijpen, te doorgronden.
De architectuurreis, en meteen het thema dat na januari
2011 aan bod komt, is Ierland. Ierse hedendaagse architectuur?

Werkjaar 2010-2011

op een ‘toplocatie’: het dakterras van de lantaarntoren van het
Brugse Concertgebouw. Op 5 juni een idyllisch architecturaal
oord met de gepaste zuiderse temperatuur.
En toen moest de tweede groep archipelreizigers nog naar
Brazilië. Een once-in-a-lifetime-belevenis die ons in een tropische
architectuurcultuur onderdompelde, waarin modernisme en
brutalisme tot volle ontplooiing en maturiteit kwamen. Met
straffer registers dan in Europa het geval was. Met architectuur
en stedenbouw ook als politieke demonstratie van zelfbewustzijn. Oscar Niemeyer (40 gebouwen uit een veelzijdig oeuvre in
lang leven), Lina Bo Bardi, Lucio Costa, Roberto Burlo Marx,
Paulo Mendez Da Rocha, Marcio Kogan, ... een architectuurwereld die openging voor de ogen van verbaasde westerlingen.

Archipel sloot haar 30ste werkjaar af met een jubileumfeest

voorwoord

door de voorzitter

Ze bestaat. Ze is jong en vol toekomst. Ook dit wordt een ontdekking. Na de start op 11 september met een Adjaye tentoon
stelling en een actuele architectuurwandeling in Brussel volgt er
in oktober een vrij druk aanbod aan avonden die door bevriende
inrichters aan archipelleden worden aangeboden. Alexander
D’Hooghe (Vlaamse rijzende ster in de VS) op 8 oktober te
gast bij Design regio Kortrijk, Laurent Ney op 13 oktober
(tentoonstelling IB lichtateljee). Andrea Branzi op 17 oktober
(boekpresentatie Argentaurum). Op 20 oktober tenslotte stelt
Archipel een lezing voor met een jong Japans toparchitect
met baanbrekend werk waarover we in de toekomst beslist
nog zullen horen: Taira Nishizawa. Begin november staat de
architectuurbiënnale van Venetië op het reisprogramma. En
Vlaamse architectuurgeschiedenis komt uitvoerig aan bod met
een Renaat Braem-dag op 20 november en een filmavond over
Turnhouts modernisme in de jaren ’50-’60 op 17 december.
Kortom: een zeer stevige start van een architectuurvereniging die na dertig jaar niet stilvalt wel in tegendeel.

in samenwerking met Design Regio Kortrijk
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De Centrale, Kraankinderstraat 2, 9000 Gent

Als reactie op de overdadige, weelderige “bubble”-architectuur uit
de vroege jaren 90 in Japan, neigt een eerste jonge generatie Japanse
architecten naar eenvoud, vlakheid, strengheid. Ze zoekt een terugkeer naar de basis, haast in een poging om architectuur weg te vegen
of te reduceren tot zijn naakte minimum, met SANA A als voortrekker.
De laatste jaren staat er een nieuwe generatie architecten klaar die het
minimalisme oplaadt met een groeiende interesse voor het ‘aardse’, op
zoek naar vernieuwing binnen de poëzie van het alledaagse. Ze streeft
naar een geschikt architecturaal antwoord op de realiteit van een snel
ontwikkelende wereld van informatie, globalisering en veranderingen
in de maatschappij. Eerder dan heroïsch en revolutionair is deze architectuur – binnen zijn beperkt budget en binnen een groeiende zorg voor
het milieu – evolutief, stilzwijgend indrukwekkend, op zoek naar een
nieuwe authenticiteit.
Eén van deze architecten is Taira Nishizawa (geboren in Tokio in
1964, als oudere broer van Ryue Nishizawa (SANA A)). Hij wil inspelen
op de gelaagdheid en de veelheid binnen de hedendaagse maatschappij.
Hij spreekt van veelheid van “bodies” (omschrijving voor elk tastbaar
voorwerp op elke schaal) en “activities” (elke activiteit gegenereerd
door ons handelen en door onze maatschappij). Architectuur dient een
antwoord te bieden op deze onophoudelijk uitbreidende stroom van
“bodies” en “activities”. In die zin is elk project een direct antwoord op
een specifieke site, met een specifieke vraagstelling, een eigen gebruikspatroon eigen aan de bewoners/gebruikers. Empirisch onderzoek
naar de (per case) geëigende randvoorwaarden leidt tot beslissingen
met uiterst knappe projecten tot gevolg, heel nauw verbonden met hun
onmiddellijke context en situatie. Hier is Nishizawa schatplichtig aan
zijn leermeester Kazunari Sakamoto (Tokyo Institute of Technology),
die de Japanse architectuurscène beïnvloedde met zijn motto “everyday
poetry”, de poëzie van het alledaagse. Tsukamoto van Atelier Bow-Wow
is één van zijn bekendste leerlingen. Sakamoto ging op zoek naar de tot
dan onopgemerkte eigen wereld binnen de diepten van het alledaagse.
Zijn meerlagige ruimtelijke constructies willen pragmatisch zijn, zich
ankeren aan de onmiddellijke context, los van esthetiserende wetmatigheden, waarbij centrale vragen over individuele en sociale normen
een antwoord zoeken. Elk project vormt een dialoog met een specifieke
situatie, zonder de intentie een prototype te worden. Het werk van Taira
Nishizawa belichaamt deze empirische visie. Daar bovenop komt nog
zijn rigoureuze zoektocht naar de keuze en het gebruik van materialen,
plus zijn meesterlijke verhoudingen van gevels en gevelopeningen.
In Japan wordt Nishizawa gewaardeerd voor zowel zijn theoretische visie geformuleerd in talrijke artikels, als voor zijn architecturaal
oeuvre dat, ondanks een gedeelde ondertoon met generatiegenoten,
een heel eigen plaats opeist binnen de Japanse architecturale scene.
Zijn werk getuigt van een duale versmelting: het vormelijke aspect en
de nood om essentiële antwoorden te bieden op de uitdagingen van
vandaag. Zijn innovatieve en avontuurlijke geest, afgestemd op een
filosofisch gedragen denkwijze, oogst heel wat bijval. Hij won verschillende prijzen, waaronder de AR Award 2005 en de Prijs voor Beste Jonge
Architect in Japan in 2005. De gereputeerde Gallerij Ma in Tokyo wijdde
in 2004 een solo-tentoonstelling aan zijn oeuvre, getiteld “Nishizawa
Taira 1994 – 2004” met bijhorende publicatie. Gekende werken zijn
het Tachi-Kawa Huis (1997), het O-Ta huis (2004), de Forestry Hall
Tomo-Chi (2004) en de Sun-Pu kapel (2008).
		
Hera Van Sande

Blauwe Zaal, De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

In 2010 zou Renaat Braem 100 zijn geworden. Op zaterdag 20 november plant Archipel in Antwerpen een Renaat Braem-dag, met lezing
door Francis Strauven, bezoek aan de tentoonstelling, bezoek aan het
Braemhuis en een vrije wandeling aan de hand van de Braemroute (verzorgd door VAi).
LEZING Francis Strauven schreef in 1983 de eerste monografie over
Renaat Braem. Naar aanleiding van het Braemjaar verzorgt hij de inleiding bij de CVAa-heruitgave van Braems pamflet Het lelijkste land
ter wereld. Hij zal, als geducht Braemkenner, een lezing verzorgen voor
Archipel.
TENTOONSTELLING Pièce de résistance van het Braemprogramma is
de tentoonstelling Renaat Braem 1910 2010, waarvoor uitgebreid geput
wordt uit het rijke archief van Braem. Een indrukwekkende selectie tekeningen van zowel gerealiseerde als imaginaire gebouwen en steden
wordt voor het eerst getoond aan een groot publiek. Renaat Braem 1910
2010 is de eerste tentoonstelling in de nieuwbouw van deSingel. Deze
tentoonstelling wil zowel de architectuurliefhebber als de leek laten
kennismaken met het unieke universum van de architect Renaat Braem.
PROJECTEN Bezoek het Braemhuis en beleef de optimistische sfeer
van het moderne wonen in de jaren ’50, evenals tal van projecten opgenomen in de brochure met de Braemroute, een architectuurroute uitgestippeld door VAi/CVAa samen met de Stad Antwerpen langs bekende
en minder bekende realisaties van Braem in Antwerpen, waaronder
het Kiel, de Politietoren, het tentoonstellingspaviljoen van het Middelheimmuseum, een kinderdagverblijf en enkele private woningen.
PRAKTISCH: inschrijven voor de lezing verplicht via info@archipelvzw.be
meer info betreffende kostprijs: raadpleeg onze website

Vrijdag 17 december om 20u00

Huiselijk Modernisme
Film gema akt door Terenja vanDijk
Film-Plateau Gent, Paddenhoek 3, 9000 Gent | toegang: gratis
Na de filmvoorstelling kunnen we napraten bij een glas in de Vooruit

De documentaire ‘Huiselijk modernisme: drie woningen rond
Turnhout’ belicht drie unieke woningen van de laatmoderne Turn
houtse architecten; Paul Neefs, Lou Jansen en het bureau VanhoutSchellekens. Het is het verhaal van de architectuur en de totstand–
koming van de woning van den Nieuwenhuyzen te Vosselaar (1966) van
het bureau Vanhout-Schellekens, woning Pleysier te Rijkevorsel (1971
en 1976) van Paul Neefs en woning Van Rompay te Beerse (1972) van Lou
Jansen. De documentaire wil een bijdrage leveren aan de studie en de
herwaardering van de architectuur uit de jaren '70 en deze generatie
architecten. Door de gesprekken met architecten en bewoners ontstaat een schitterend beeld van de wooncultuur en de architectuur van
meer dan 30 jaar geleden, die vandaag nog als hedendaagse, waardevolle architectuur wordt beschouwd. Deze boeiende documentaire werd
gerealiseerd op initiatief van het Turnhoutse architectuurcentrum
Ar-Tur door Terenja Van Dijk i.s.m. Saskia Kloosterboer en Yves De Bont
(allebei leden van Ar-Tur). Terenja realiseerde eerder ook al de geprezen
films over designer Maarten Van Severen en Meubelfabriek De Coene.
in samenwerking met de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Ugent.

in samenwerking met NIKO - Illuminating Ideas

20
11
2010

België-Belgique

Arch i pe l vzw
Te m p e lh of 21
8 000 B r u g g e

P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3/4674

Juni
Bezoek aan het vormingscentrum Destelheide, Dworp
van architect Paul Felix

een zitje voor deze lezing | in samenwerking met Design Regio Kortrijk

Lezing door Francis Strauven,
bezoek aan tentoonstelling en aantal projecten

Mei
Architectuurlezing Paul Robbrecht

Aantal plaatsen is beperkt | Eerste dertig inschrijvers verwerven

Lezing door de Japanse architect Taira Nishizawa

April
Architectuurstudiereis naar Ierland / Schotland

A. D'Hooghe maakt deel uit van de werkgroep rond het futuristische
kustplan voor de Belgische kust - Vlaamse baaien 2100.

Ney & Partners is een ingenieursbureau voor structuurstudies gevestigd in Brussel. Van bij de oprichting in 1997 wordt gewerkt vanuit
een actieve visie op ingenieurskunst: een doorgedreven integratie van
verschillende disciplines binnen de burgerlijke bouwkunde.
Deze integratie & optimalisatie van structurele onderdelen maakt
komaf met een klassieke hiërarchische opeenstapeling van constructieve oplossingen. De vernieuwende passerelles, bruggen, luifels en
kunstwerken die het bureau ontwikkelt vormen de meest uitgesproken
toonbeelden van deze visie. Op deze basis streven zij in hun samenwerking met architectuurbureaus, ingenieurs of kunstenaars naar een
integratie van architectuur, structuur & context.

Lezing door Andrea Br anzi

Maart
Architectuurlezing Guy Mouton

Brussels)

IB Lichtateljee, Torhoutsesteenweg 45, 8200 Brugge

RENAAT BRAEM–dag

Februari
Architectuurlezing Iers architectenbureau

and Urbanisme (MIT) Principal, Office for Permanent Modernity (Boston-

Bodies and Activities

Januari
Historische architectuurlezing over Kunio Maekawa
en Le Corbusier door Hera Van Sande

Gastspreker Alexander D'hooghe, Associate Professor in Architecture

Tentoonstelling Laurent Ney & Partners

The Weak Metropolis

December
‘Huiselijke modernisme’ van Terenja Van Dijk | 17/12 in Gent

Budascoop, Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk

zaterdag 20 november 2010 om 14u00

November
Renaat Braem-dag te Antwerpen | 20/11 in Antwerpen
- Lezing door Francis Strauven
- Bezoek aan de tentoonstelling RENAAT BRAEM 1910-2010
- Bezoek aan projecten van Renaat Braem in Antwerpen

Lezing door Alex ander D’Hooghe

Things, Thoughts
and Territories – 		
	Made in Belgium

Woensdag 20 oktober 2010 om 20u30

Oktober
Architectuurlezing Alexander D’Hooghe (B) | 8/10 in Kortrijk
Tentoonstelling Thomas Lommee | 8 – 25/10 in Kortrijk
Tentoonstelling Laurent Ney | 16/10 in Brugge
Boekvoorstelling door Andrea Branzi | 17/10 in Kortrijk
Lezing door Andrea Branzi | 18/10 in Gent
Architectuurlezing Taira Nishizawa | 20/10 in Gent

De brugjes aan
de Smedenpoort

Maandag 18 oktober 2010 om 19u30

Houd onze we bsite w w w. archipelvz w. be in het oog voor de de finitiE ve data !

Territorial design

Zondag 17 oktober 2010 om 15u00

Progr a mm a onde r voor be houd

woensdag 13 oktober 2010 om 19u00

Programma werkjaar 2010-2011

Vrijdag 8 oktober om 19u00

secretariaat: Tempelhof 21 – 8000 Brugge | T: 050 322 420 – F: 050 322 421 | info@archipelvzw.be – www.archipelvzw.be | voorzitter: Marc Felix
Géry Vandenabeele | zakelijk leider: Wim Supply | artistiek leider: Hera Van Sande
V.u.: M. Felix, Koningstraat 43A – 8400 Oostende | afgiftekantoor: Afgiftekantoor Brugge 1 – 2 de afdeling
ondervoorzitter:

grafisch ontwerp:

Ronny Duquenne – www.eenendertig.be

