VLM-zaal

velodroomstraat 28, 8000 brugge
reservering gewenst via het Archipel-secretariaat
maandag tot vrijdag van 13u00 tot 16u00
T 050 322 420 - F 050 322 421 - info@archipelvzw.be

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.”
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15/02 & 22/02

21/04 tot 17/05
stripcultus van architectuur
François Schuiten & Benoît Peeters (B)

Ludwig Mies van der Rohe: Zichtbarmachen

Universiteitsbibliotheek, Rozier 9, 9000 Gent
Tekenaar François Schuiten en scenarioschrijver Benoît Peeters achten het een vergissing

’t Leerhuys, Groeninge 35, 8000 Brugge

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 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 ze voorbij aan het individu en de waarden van het leven. Rond 1980

“Ideeën verhouden zich tot objecten zoals sterrenstelsels zich verhouden tot sterren.”

ontdekten Schuiten en Peeters bij toeval in het Brusselse Justitiepaleis een doorgang naar een parallel

	Walter Benjamin, Geburt des Deutschen Treuerspiel, proloog.

Brüsel. Hun lange reis doorheen deze wereld levert hen een schat aan informatie op die Archipel gedurende
een maand in de schijnwerpers 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

“Spinoza has taught us that great things are never simple. They are as difficult as they are rare.”

die het belang van de striptekening in de architectuurpraktijk aankaarten en de projecties van het docudrama
‘le Dossier B’ en de geanimeerde film ‘Taxandria’. Zie ook www.urbicande.be

	Ludwig Mies van der Rohe

18 /04

(datum onder voorbehoud)

informal

Cecil Balmond [Ove Arup & Partners] (UK)

locatie nog nader te bepalen

Het bureau Ove Arup & Partners, opgericht door de briljante Deense ingenieur Sir Ove Arup, verleent al meer dan 55 jaar zijn medewerking aan eminente projecten over de hele
wereld die een volmaakte vereniging van het creatieve en het constructieve aspect nastreven. Het zal dan ook niemand verwonderen dat de naam Arup overal opduikt waar er sprake
is van een architecturale uitdaging (zie ook A+ 179). De opera van Sydney, het centre Georges Pompidou in Parijs, de Lloyds en de Millennium Bridge in Londen, de structuren van het
Sony Center in Berlijn, het Maritiem Museum van Osaka, de terminal van JFK in New York,... De techniek wordt zichtbaar, zij wordt architectuur en maakt emoties los bij de toeschouwer.
Het komt er echter niet altijd op aan de constructie van een gebouw bloot te leggen. De Britse criticus Charles Jencks onderstreept dat een goed ingenieur de kunst verstaat om het
veld van de structurele interventie uit te breiden, maar zijn expressievorm desalniettemin uit te vlakken ten gunste van andere architecturale concepten.
Dat gaat zeker op voor Cecil Balmond, die momenteel aan het hoofd staat van Arup. Ingenieur, wiskundige, dichter, musicus, designer, schrijver – hij is het allemaal. Al zowat dertig jaar
verricht hij theoretisch onderzoek en werkt hij nauw samen met de grootste internationale architecten, waaronder Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, Ben van Berkel, Alvaro Siza, Toyo
Ito en Shigeru Ban. Zie ook www.arup.com

Ondanks een meer open en enthousiaste attitude jegens hedendaagse architectuur, werd de architectuurproductie in Groot-Brittannië de laatste vijftien jaar
nauwelijks opgemerkt. In sterk contrast met bijvoorbeeld Zwitserland en Spanje,
waar architecten van alle leeftijden en ervaringen gebouwen van hoge kwaliteit
optrekken, dicteerden slechts enkele sterren zoals Hadid, Alsop, Chipperfield,
Rogers en Foster de kwaliteit van Britse architectuur. Gelukkig hebben zich de
laatste jaren substantiële verschuivingen voorgedaan in het overzeese architectuurlandschap. Een kleine groep architecten schuift in de schijnwerper, wiens
interesse is gericht naar de bestaande stad en de heterogene en fragmentaire
perceptie van de plek. Aan dit ‘realisme’ zit een opvallende materiaalbeheersing
vastgeklonken, en dan met name de abstractie en de detaillering ervan.
Sergison Bates architects levert een architectuur waarin constructie en reflectie over
het zijn, herinneren en ervaren hand in hand gaan. In de eerste plaats zijn Jonathan
Sergison en Stephen Bates bezorgd om het hier en nu, om het werkelijke en het
alledaagse... as found. Dit heeft geleid tot de manipulatie van getrouwe beelden en
vormen met de bedoeling een aansluiting te vinden met de associatieve krachten die
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De lezing van 15 februari start met de achtergronden van de jonge Ludwig Mies (1886-1969)

we allen in ons dragen. Vervolgens schenken zij bijzondere aandacht aan de discrete

in het Duitsland van de Deutsche Werkbund en het expressionisme en het Berlijn van conservatieve bouw-

kwaliteiten die zijn te vinden in bezetting en bewoning. Deze zaken zijn efemeer, in een

tradities en artistieke avant-gardes. Vervolgens belicht Dirk De Meyer Mies’ vroege manifesten als het

constante beweging, individueel en menselijk. Tenslotte zoeken ze een authenticiteit

Glashochhaus en zijn realisaties in de jaren twintig. Hij beschouwt niet enkel de iconische werken als de

in constructie waar de natuur en de intensiteit van het materiaal direct en toch

villa Tugenthat en het Barcelona-paviljoen, maar ook de gelijktijdig gerealiseerde en vaak door de kunstge-

gedisciplineerd tot uiting komt.

schiedschrijving veronachtzaamde ‘baksteenvilla’s’. De gebouwen tonen een complex treffen van tektoniek

Het mooiste - en waarschijnlijk wel het bekendste - werk van Sergison Bates architects

en avant-garde, structurele eenvoud en technologische gymnastiek, stilte en mediatisering. (1906-1930s)

is de Wharf 10 Bar in Walsall (1996-1998), die door Archipel-reizigers tijdens de

Engeland-reis eind september 2007 is bezocht. Het gebouw maakt deel uit van een

nieuwe stedelijke publieke ruimte ten westen van Central Walsall High Street waarin

De lezing van 22 februari wil de betekenis vatten van de projecten die Mies na zijn immigratie

ook de New Art Gallery door Caruso St John, het bassin van het kanaal, de winkels

in Noord-Amerika realiseert. De opsplitsing in twee delen volgens de scheidingslijn Europa/Amerika is het

en het plein zijn opgenomen. Walsall is een typische provinciale Engelse stad met

loutere gevolg van de keuze om chronologisch te werk te aan. Ze is niet ingegeven door de wens om een

een winkelwandelstraat, een plaatselijk treinstation en herinneringen aan een

onderscheid te maken tussen een ‘Europese’ Mies en een ‘Amerikaanse’ — een onderscheid dat Mies zelf

industrieel verleden.
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Sergison Bates architects

tijdens zijn leven nooit heeft gemaakt. In de lezing wordt eerder het omgekeerde geambiëerd: de culturele
en andere wortels van Mies’ Europese periode -behandeld in deel 1- worden ingezet om zijn latere werk

Het conceptuele uitgangspunt is om een sfeer van lagen, materialen en volume te

te analyseren.

creëren aan de hand van talrijke afwerkingen en bekledingen. De vormen en op-

De conclusie van de tweede lezing maakt een boog over het hele oeuvre (en over beide lezingen) om er

pervlaktematerialen zijn bedoeld om herkenbare associaties en beelden aan te gaan.

de intellectuele draagwijdte van te begrijpen: een in essentie Duits project dat idealisme en materialiteit

Traditionele constructiedetails zijn aangepast om het karakter van de oppervlakte

samenbrengt in een bouwen waarin techniek en kunst samenvallen — of, met de woorden van Mies, een

eerder dan de massa van het volume in het licht te zetten.

bouwen als “the spatial execution of spiritual decisions”. (1937-1969)

De vorm van het gebouw geeft een verschillende schaal aan elke gevel als antwoord

architectu u rlezing door Stephen Bates
(Sergison Bates architects)

op de uiteenlopende context van een hoofdstraat, een kanaal en een plein. Soms
als tweelagig, dan weer als een laagbouw, heeft het gebouw geen duidelijke voor- of
achterzijde of symmetrie. De donkere buitenbekleding van baksteen, betontegels en
hout zijn gekozen om het geheel te versterken eerder dan het detail van elk onderdeel.
Ze tonen weinig verschil onderling maar beschrijven in tegendeel een monolitisch
volume.

15 /05

Het interieur lijkt op een grote hal waar de aanwezigheid van ruwe materialen
voelbaar is. De verschillende behandelingen voor brandweerstand en schimmel

de harde kern van schoonheid

preventie, resulteren in een waaier van ongelijkmatig verdeelde texturen.

Rapp + Rapp (NL)

dorpshuis Jonkershove, Mgr. Schottestraat 1, Houthulst

Ook het voor Archipel-reizigers bekende Wandsworth Housing in Londen zelf

De onderlegger bij Rapp + Rapps ontwerpen zit niet alleen in de claustrale gevels, de hiërarchie van de onderdelen, de samenhang, de open- en geslotenheid, de relatie van de plek tot het dorp
of de stad, maar bovenal in de robuuste materialisering en sensuele detaillering van deze omkadering van ruimte. De gekozen materialen die de creaties domineren, hebben hun eigen tactiele kwaliteit, eerlijk
en direct, gedacht vanuit de inherente eigenschappen van de grondstoffen, de vervaardigingswijze en bovenal de tot in de puntjes uitgedachte verwerking. Het is duidelijk dat Rapp + Rapp steeds op zoek

(1999-2004) illustreert de uitgangspunten van Sergison Bates perfect. Deze verf-

is naar de harde kern van schoonheid: niet zozeer naar stijl of elegantie maar wel naar mentaliteit. Deze sublimering van het materiaal bereikt een zeker hoogtepunt in het dorpshuis te Jonkershove waar de
lezing zal plaatsvinden. Niet alleen verwijst de keuze voor baksteen naar de courant gebruikte Vlaamse uitspraak dat “elke Belg met een baksteen in de maag is geboren” en kan Christian Rapp hiermee
zijn geboren en getogen Duitse baksteencultuur tentoon spreiden, het speelt ook op een doordringende manier in op de context. In zijn voorname strengheid sluit de gevel af, maar die statigheid wordt

fabriek uit de dertiger jaren is heringericht en uitgebreid om appartementen, een

doorbroken bij de benadering van de ingang die zich als het ware op de elleboog van het project bevindt. Stap voor stap langs de intimiderend stille volumes en Miesachtige landschappelijke bouwelementen
ontstaat een vermoeden van de rijkdom van het interieur dat zich, achter de gesloten gevel van de toneeltoren, opent naar de tuin, de terrassen en de pastorie. Zie ook www.rappenrapp.nl

gezondheidscentrum en kleine industriële cellen te huisvesten. Gesitueerd achter
een groot winkelcentrum en langs een kleine rivier die in de Thames uitmondt, is
de ontwikkeling met gemengd gebruik een verfrissende vernieuwing in het gebied
wat toch getuigt van een architecturale ‘alledaagsheid’. Sergison Bates omschrijft
dit fenomeen als “zo stil dat je als passant er voorbijloopt en toch zo boeiend dat het
interessanter wordt naarmate je het project observeert”. Dit klinkt erg Engels. Het

agenda

ritme is natuurlijk en steeds ondergewaardeerd; egotisme is verwerpelijk.
Dominique Pieters

Voorlopig programma, onder voorbehoud
Archipel vzw - Tempelhof 21 - 8000 Brugge

vrijdag 24 januari 2008 om 20u30
Architectuurlezing Sergison Bates door Jonathan Sergison en Stephen Bates (vk)

VLM-zaal, Brugge

vrijdagen 15 en 22 februari 2008 om 20u30
Historische dubbellezing over Ludwig Mies van der Rohe door Dirk De Meyer

’t leerhuys, brugge

van maandag 21 april tot en met zaterdag 17 mei 2008
expo Schuiten & Peeters, film le Dossier B door F. Schuiten en B. Peeters (b)

universiteitsbibliotheek en film plateau, gent

Aangevuld met een lezing over hun werk, de film Taxandria en
algemene workshops over het beeldverhaal en/in architectuur

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

donderdag 15 mei 2008 om 20u30
Architectuurlezing Rapp + Rapp door Christian Rapp (nl)

dorpshuis jonkershove, houthulst

donderdag 12 juni 2008 om 20u30
Architectuurlezing Nollet + Huyghe door Tomas Nollet en Hilde Huyghe (b)

Biekorf, Brugge

vrijdag 20 juni 2008 om 20u30
Filmavond Diary of an Eccentric Architect over het leven en werk van Philip Johnson
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