Het experiment in de architectuur staat bij Greg Lynn centraal. Deze Amerikaanse utopisch denkende architect
laat een veelheid met de computer gegenereerde vormen zien op basis van principes uit de moderne fysica, biologie en
mathematica. Van een onbegrip getuigende mode die lukraak schema’s en graﬁeken uit de moderne beta-wetenschappen
in vorm omzet, is bij Lynn geen sprake. Hij doet gespecialiseerd onderzoek naar de toepassingen in de woningbouw van
de mogelijkheden van computergestuurde ﬂexibele fabricagetechnieken, zoals die in andere industrieën zijn ontwikkeld.
Wie denkt dat zijn oeuvre na de Korean Presbyterian Church in New York nauwelijks meer is uitgebreid, heeft het goed mis.
Op gestage wijze slaagt hij erin zijn identiteit te ontvouwen aan de hand van diepgaande voorstellen. Zo werkte hij niet alleen
samen met het Nederlandse bureau UN Studio aan het wedstrijdontwerp voor de Twin Towers, zijn internationale erkenning
neemt ook in andere randdisciplines toe. In Europa is hij een graag geziene gastprofessor en onlangs startte de meubelgigant Vitra de productie van de zetel Ravioli. Algemeen baseert zijn werk zich op de mogelijkheid van de informatica om
een vorm te laten evolueren, waarbij rekening wordt gehouden met geprogrammeerde parameters. Zie ook www.glform.com
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DE DOOD NABIJ…

DIARY OF AN ECCENTRIC ARCHITECT...

WIM CUYVERS (B)

PHILIP JOHNSON (FILMAVOND)

locatie nog nader te bepalen

locatie nog te bepalen
De Amerikaanse architect Philip Johnson (Cleveland, Ohio 1906-2005) studeerde in de jaren

Wim Cuyvers won begin dit jaar de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur. Vol-

twintig kunstgeschiedenis en ﬁlosoﬁe aan de Harvard University te Cambridge, Massachusetts, waar hij

gens de jury put zijn architectuur kracht uit de manier waarop ze omgaat met de alledaagsheid en ruimtelijk

een decennium later een architectuurstudie volgde. Hij werd een van de belangrijkste Amerikaanse archi-

gestalte geeft aan het leven. Maar Cuyvers verdient ook erkenning voor de manier waarop hij zijn architectu-

tecten van de twintigste eeuw, die verschillende invloeden en stijlen naar de Verenigde Staten bracht. In
1932 leverde hij als directeur van de architectuurafdeling van het MoMA een belangrijke bijdrage aan de

rale werk nauw verweeft met een even consequente theoretische reﬂectie. De dood in de stad integreren en

doorbraak van het Modernisme in de VS met de tentoonstelling ‘the International Style’. In de jaren veertig

deel laten uitmaken van het publieke leven door stoepen en pleinen te plaveien met grafmonumenten, is zijn

startte hij zijn loopbaan als architect en vertegenwoordiger van het rationalisme. Het is in die periode dat hij

manifest van de laatste jaren dat waarschijnlijk heel wat geïnteresseerden ertoe heeft aangezet zijn uitgave
‘text on text’ aan te schaffen. Net zoals in de verhalenbundel, wil Archipel het architectuurpubliek laten genieten van Cuyvers’ diepgaande literatuurkennis, zich laten meevoeren met zijn ﬂamboyante ideeën en passies
en zich laten verrassen door de autobiograﬁsche referenties, zonder te vervallen in een necroﬁele trance.
Zie ook www.archipelvzw.be

zijn alombekende Glass House realiseerde, sterk beïnvloed door Ludwig Mies van der Rohe. In de tachtiger
jaren bereikte hij zijn hoogtepunt in zijn frivoliteit en hang naar het spectaculaire en blijken de ontwerpen

UITGESTELD TOT NADER BERICHT

uit die periode iconen van het postmodernisme. Ook deze stroming zegt hij vaarwel wanneer hij in 1988 de

reCYCLINGreCONFIGURINGreBUILDING
DAVID ADJAYE (UK)

tentoonstelling ‘Deconstructivist Architecture’ organiseert in het MoMA.
Diary of an Eccentric Architect (1996) is een documentaire waarin Philip Johnson ons meeneemt op het
40 are grote domein in New Canaan, Connecticut - zijn eigen ‘laboratorium’ - en de nodige gevatte en
humoristische commentaar levert. De camera gaat mee naar het bekende Glass House waarbij het landschap dienst doet als ‘duur behangpapier’ en naar het contrasterende aanpalende gasthuis waar sensueel

de bijloke concertzaal - j. kluyskensstraat 2 - 9000 gent

licht binnendwarrelt ondanks het feit dat het geen ramen bezit. Ook komt zijn uitgebreide collectie eigentijdse kunst aan bod en worden de verschillende ontwerp- en bouwfases van het nieuwe bezoekerscentrum

De architectuur van David Adjaye vermengt verbeelding met een vleugje postmodernistische
architectuur. Het resultaat is pastiches en literatuur samengesmolten met de dominante sociale trend van

gevolgd. Deze ﬁlm toont de excentrieke Johnson aan het werk en legt de nadruk op het belang van zijn
architecturale activiteit, de uiteindelijke constructie en hoe de gebouwen kunnen corresponderen met hun
nabije omgeving, in dit geval met de herfstbladeren of sneeuw van New Canaan.

vandaag: toegankelijkheid, democratie en burgerlijke kracht. De hervorming van Adjaye’s bureau dateert pas
van 2001, toch kan hij in deze korte tijdsspanne twee monograﬁeën op zijn naam schrijven en projecten zoals
het Nobel Peace Center in Oslo, het Bernie Grant Center in Tottenham, een prototype woning in Nanjing en
talrijke projecten in Londen.
Zie ook www.adjaye.com

17/01
AS FOUND
SERGISON BATES ARCHITECTS (UK)

locatie nog nader te bepalen
Ergens midden de jaren ’90 ontstaat in Londen een discussiegroep van jonge architecten
en kunstenaars: Adam Caruso, Tony Fretton, Jonathan Woolf, David Adjaye, Jonathan Sergison, Brad
Lochore, Stephen Bates, Mark Pimlott, Juan Salgado en Irene Scalbert. Bij gebrek aan eigen werk,
besluiten ze hun gemeenschappelijke ideeën uit te werken en te publiceren in een aantal essays. Enkel
‘Papers’ door Jonathan Sergison en Stephen Bates zal uiteindelijk verschijnen, maar vormt een mooie
neerslag van hun toenmalige interesses en ideeën: hun voorliefde voor het werk en de concepten van
Alison en Peter Smithson, de aanvaarding van het metropolitane Londen, de inspiratie uit het chaotische stedelijke weefsel ‘as found’, hun gevoelsmatige benadering van constructie en materialen. Florian
Beigel, voor wie zowel Adam Caruso als Peter St John later werken, vat het krachtig samen: “We think
architecture is an art of the every day and sometimes an art of the special occasion. We are for a more
quiet architecture, thoughtful, with a generosity of spirit and mindful of affordability.”
Zie ook www.sergisonbates.co.uk

In cyberspace gecreëerde digitale vormen zijn bijzonder uitdagend omdat ze
schaalloos zijn, niet worden gestuurd door tectoniek en niet zitten vastgeankerd aan
materialiteit of fabricagetechnieken. De computer plot voluptueuze en sensuele vormen
en elke student kan volumes uitdenken die voordien enkel in de droomwereld van
Dalí of Miró de revue passeerden. De architecten die opvallend veel en intensief

15/02 & 22/02

gebruik maken van cyberspace zijn met name de Nederlandse bureaus ONL (Kas

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Oosterhuis), UN Studio (Ben Van Berkel en Caroline Bos) en het Amerikaanse FORM.

DIRK DE MEYER (B)

Zij delen hun interesse in het omzetten van impulsen naar vorm – een techniek die

‘t leerhuys, groeninge 35, 8000 brugge
Met Frank Lloyd Wright en Le Corbusier behoort de autodidacte Ludwig Mies van der Rohe (Aken

ook Zaha Hadid nastreeft: om de fysieke en virtuele sporen van fenomenen zoals

1886 – Chicago 1969) tot de grootste architecten van de twintigste eeuw. Klassieke strengheid van de middelen, zuiverheid van de vorm, elegantie van de proporties, perfectie in het detail en een waardige uitstraling

circulatie, gebruikspatronen, verkeersstromen, topograﬁsche gegevens en historische

gecombineerd met moderne industriële materialen als staal en glas waren voor hem het na te streven ideaal. Het
werk van Mies van der Rohe wordt gekenmerkt door een onophoudelijk zoeken naar het wezen van architectuur;

fragmenten in een diagram om te zetten. Deze criteria kunnen in kaart worden

hierop berust uiteindelijk de tijdloze, klassieke uitstraling waardoor hij zich onderscheidde van zijn modegevoelige
tijdgenoten. In zijn belangrijkste werken bereikte Mies’ kunst van “less is more” paradoxaal genoeg de rijkdom

gebracht als een middel om andere krachten of bepalingen te onderzoeken die vorm

van het archetype. Het ‘zwijgen’ van zijn gebouwen blijkt een zacht maar volhardend spreken te zijn over het ware
doel van de bouwkunst.

kunnen genereren.

Dr. ir. Arch. Dirk De Meyer, tevens hoofddocent aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit
Gent, waar hij architectuurgeschiedenis doceert en een Masterstudio leidt, zal een historische lezing in twee
delen brengen over de inspiratiebronnen en architectuur van deze Duits-Amerikaanse architectuurcoryfee. Voor
de verstokte Archipel-gangers is Dirk De Meyer reeds gekend door de buitengewoon interessante lezing over
het Case Study Houses Program in februari 2007.

het pand

turale experiment bij Greg Lynn centraal. De bedoeling van zijn werk is in de eerste plaats

onderbergen 1 - 9000 gent

om het architecturale ontwerp te laten ontstijgen aan een benadering die op statische

20U30

Als oprichter van het architectuurbureau FORM in Los Angeles staat het architec-

vormen is gebaseerd, dankzij een middel dat in staat is om de vormen te animeren.
Zijn best gekende gerealiseerde expliciete architectuurproject is de Koreaanse
Presbyteriaanse kerk (i.s.m. architecten Douglas Garofalo en Michael McInturf) in
New York waarbij Lynn ideeën over het programma (een grote verzamelhal) combineert
met concepten over het uitdrukken van circulatie. Deze traditionele benaderingen om
architectuur te maken, onderwerpt hij aan de mogelijkheden van de computer. De vorm
is bekomen door een reeks wiskundig afgeleide strategieën, die weliswaar rekening

Greg Lynn
Evoluerende vormen

houden met de constructieve beperkingen van het bestaande gebouw.

14/03

Lynns Embryological House is een strategie voor de creatie van huiselijke ruimte

STRIPCULTUS VAN ARCHITECTUUR

die hedendaagse probleemstellingen aankaart van identiteit en variatie, standaardisatie

FRANÇOIS SCHUITEN & BENOÎT PEETERS (B)

locatie nog nader te bepalen

ARCHITECTUURLEZING DOOR FORM (VS)

en continuïteit, ﬂexibele vervaardiging en montage en belangrijker nog een investering

Tekenaar François Schuiten en scenarioschrijver Benoît Peeters achten het een vergissing alleen
op rationeel niveau te denken over de vraag hoe een doorbraak in de ruimte moet worden gemaakt. Zij voeren
met hun medium –stripalbums- een pleidooi tegen ‘een architectuur ondanks alles’. Een architectuur die zijn

in de hedendaagse schoonheid en voluptueuze esthetiek van golvende oppervlakken.

band met de omgeving verliest, die niet nadenkt over de mensen die errond of erin bewegen. Een architectuur
die de mensen er juist totaal aan ondergeschikt wil maken. Hun imaginaire architectuur toont tot wat dit in
extremis kan leiden. In de stripalbums de Duistere Steden worden bewoners herleid tot nietige stipjes en gaan

De embryo-woning gebruikt een rigoureus systeem van geometrische begrenzingen

ze voorbij aan het individu en de waarden van het leven. Rond 1980 ontdekten Schuiten en Peeters bij toeval in
het Brusselse Justitiepaleis een doorgang naar een parallel Brüsel. Hun lange reis doorheen deze wereld levert

dat toch eindeloze variaties in zich heeft. Lynn heeft de montage van het embryo-huis

hen een schat aan informatie op die Archipel gedurende een periode van tien dagen in de schijnwerper wil
zetten. Een doorlopende tentoonstelling van een nooit eerder vertoonde selectie tekeningen zal worden gevoed
door een lezing van François Schuiten en Benoît Peeters, workshops die het belang van de striptekening in

strict gecodeerd: de huid van elke woning is samengesteld uit 2.048 panelen en 9 stalen

de architectuurpraktijk aankaarten en de projecties van het docudrama Le Dossier B en de geanimeerde ﬁlm
Taxandria. Zie ook www.urbicande.be

vakwerken; 72 aluminium liggers - elk uniek qua vorm en grootte- vormen de zelfdragende
schaalconstructie. Elke woning heeft een unieke vorm en grootte terwijl toch de hoeveelheid componenten en fabricagehandelingen is vastgesteld. Dit ontwerp markeert een
verschuiving van een Modernistische meccano-montage naar een meer levendig en biologisch model van embryo-ontwerp en -constructie.
Kleiburg is een typische Bijlmerﬂat (NL) uit het begin van de jaren ’70 met vijfhonderd
huurwoningen in tien lagen. Het project moest, als symbool van het ingrijpende stedelijke
vernieuwingsprogramma in de Bijlmermeer, een ‘monument van verandering’ worden.

agenda

De keuze voor Lynn als architect kwam niet voort uit waardering voor zijn kunstzinnige
gevel, maar was volgens de jury “gerechtvaardigd vanuit de bewondering voor zijn
verrassende, simpele maar doordachte, en vooral werkbare reorganisatie van woningen”.
De gebogen huid accentueert de logistieke ingrepen waar nodig. Lynn dacht voor Kleiburg

Voorlopig programma, onder voorbehoud

elf verschillende ‘buurten’ uit die elk een eigen ingang en circulatie hebben. Dit zorgt
voor een grote variatie aan uitzichten, belichting, ruimtelijke verhoudingen en vormen.
De snelle, maar vaak ﬂinterdunne computerarchitectuur - ook wel ‘computerbarok’

donderdag 15 november 2007 om 20u30
ARCHITECTUURLEZING FORM DOOR GREG LYNN (VS)

genoemd - staat hier in dienst van een doordacht en intelligent organisatieschema.

uitgesteld tot nader bericht

tuur aan de Miami University van Ohio in 1986 en een Master Architectuur aan Princeton

bijloke concertzaal, gent

(1987-1991) vooraleer hij zijn eigen bureau FORM opstartte in 1994. Hij schreef meer-

donderdag 13 december 2007 om 20u30

maals over zijn ontwerpﬁlosoﬁeën, waarvan de eerste uitgave ‘Animate Form’ was in 1999.

het pand, gent

Greg Lynn (1964) behaalde zijn Bachelor in de ﬁlosoﬁe en in de landschapsarchitecUniversity in 1988. Hij werkte in de bureaus van Antoine Predock (1987) en Peter Eisenman

ARCHITECTUURLEZING ADJAYE ASSOCIATES DOOR DAVID ADJAYE (VK)

ARCHITECTUURLEZING WIM CUYVERS DOOR WIM CUYVERS (B)

locatie nog nader te bepalen

Dominique Pieters

vrijdag 21 december 2007 om 20u30

ARCHIPEL VZW - TEMPELHOF 21 - 8000 BRUGGE

FILMAVOND DIARY OF AN ECCENTRIC ARCHITECT OVER HET LEVEN EN WERK VAN PHILIP JOHNSON

locatie nog nader te bepalen

donderdag 17 januari 2008 om 20u30

ARCHITECTUURLEZING SERGISON BATES DOOR JONATHAN SERGISON EN STEPHEN BATES (VK)

locatie nog nader te bepalen

vrijdagen 15 en 22 februari 2008 om 20u30

HISTORISCHE DUBBELLEZING OVER LUDWIG MIES VAN DER ROHE DOOR DIRK DE MEYER

Tempelhof 21 - 8000 Brugge

’t leerhuys, brugge

T: 050 322 420 - F: 050 322 421

vrijdag 14 maart 2008 om 20u30

info@archipelvzw.be - www.archipelvzw.be

LEZING SCHUITEN & PEETERS - FILM LE DOSSIER B DOOR F. SCHUITEN EN B. PEETERS (B)

locatie nog nader te bepalen - aangevuld door een tentoonstelling van hun werk en algemene workshops
over het beeldverhaal en/in architectuur

secretariaat
voorzitter
ondervoorzitter

vrijdag 18 april 2008 om 20u30 (datum onder voorbehoud)
LEZING OVE ARUP DOOR CECIL BALMOND (VK)

locatie nog nader te bepalen

eind april - begin mei 2008

ARCHITECTUURREIS XXL-ML MET BEGELEIDERS WIM SUPPLY, GÉRY VANDENABEELE EN ARNOUT FONCK

noordwest-spanje en noord-portugal

Marc Felix
Géry Vandenabeele

zakelijk leider

Wim Supply

artistiek leider

Dominique Pieters

penningmeester

Ignace Berten

secretariaat

Martine Pollier

bestuursleden

Joost Declercq

donderdag 15 mei 2008 om 20u30

Andie Decock
Annemie Demeulemeester

ARCHITECTUURLEZING RAPP + RAPP DOOR CHRISTIAN RAPP (NL)

dorpshuis jonkershove, houthulst

Frederik Tomme

donderdag 12 juni 2008 om 20u30

Jan Vandewalle

ARCHITECTUURLEZING NOLLET + HUYGHE DOOR TOMAS NOLLET EN HILDE HUYHGE (B)

Joost Vanhove

locatie nog nader te bepalen

Michel Van Langenhove

vrijdag 27 juni 2008 om 20u30

vormgeving

Afgiftekantoor Brugge 1 - 2de afdeling

P.B.

GESPONSORD DOOR :

M. Felix, Koningstraat 43A, 8400 Oostende
3/4674

afgiftekantoor

BELGIË-BELGIQUE

verantw. uitgever

locatie nog nader te bepalen

Ronny Duquenne
8000 BRUGGE 1-2

FILMAVOND LAGOS INGESPROKEN DOOR O.A. REM KOOLHAAS

GEORGANISEERD IN SAMENWERKING MET :

maandag tot vrijdag van 13u00 tot 16u00.

