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01—30
september

Medley
Film &
Architectuur

filmfragmenten. Opeenvolging van
architecturale
scènes
continue filmvertoning
in het kader van Brussels
Design September 2012

In het kader van Brussels Design
September 2012 vertoont Archipel in
samenwerking met Vola een eigengemaakte medley met filmfragmenten van
architecturale scènes. Tal van gebouwen
figureren in films als achtergrond van
een plot. Een fragment van een stad, een
gebouw, een kamer geraken onlosmakelijk
verbonden met bepaalde scènes. Wat
gebeurt er als de architectuur zelf protagonist wordt? Kan ze aanleiding worden van
de film? Wat betekent de keuze van een
locatie? Hoe wordt architectuur en stad
gevisualiseerd in film? Bestaan er nauwe
relaties tussen film en architectuur?
Sinds het ontstaan van het medium
film heeft de immateriële architectuur
van film een belangrijke rol gespeeld op
de wijze waarop architectuur en steden
worden voorgesteld. Wij maakten een
medley met unieke filmfragmenten
waarbij architectuur de hoofdrol speelt,
waarbij ernstige fragmenten afgewisseld worden met ludieke architecturale
intermezzo’s.
Deze medley zal continu worden
afgespeeld in de toonzaal van Vola.
locatie Toonzaal Vola, Tour & Taxis,
Havenlaan 86c, 1000 Brussel
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Lezing door B-ARCHITECTEN
over eigen werk

eerste lezing binnen drieluik van
lezingen omtrent ‘Modernisme aan
de Kust’, naar aanleiding van de
opening van het cultureel centrum ‘de Grote Post’ in Oostende

tweede lezing binnen drieluik van
lezingen omtrent ‘Modernisme aan
de Kust’, naar aanleiding van de
opening van het cultureel centrum ‘de Grote Post’ in Oostende

Het drieluik met lezingen omtrent
Modernisme aan de kust, naar aanleiding
van de pre-opening van het cultureel centrum de Grote Post in Oostende start met
een historische lezing over de architect
Gaston Eysselinck.
De Gentse architect Eysselinck is een
centrale figuur in de Belgische architectuur van het Interbellum. Architect Huib
Hoste, leidinggevend architect binnen
het Belgische modernisme, beschouwde
Eysselinck als één van de belangrijkste
architecten van de tweede generatie.
Eysselinck realiseerde een beperkt
oeuvre met hoofdzakelijk woningen.
Het huis met het bijhorend bureau, dat
hij in 1931 voor zichzelf bouwde te Gent,
is één van de boeiendste woningen in
België. Zijn buismeubelen uit het begin
van de jaren dertig, ontworpen voor
zijn eigen woning, behoren tot de beste
Europese ontwerpen. Alberto Sartoris
selecteerde de woning voor zijn publicatie
Gli Elementi dell’ Architettura Funzionale
uit 1935. Woning Peeters te Deurne (1932),
een variant op het Citrohan type van
Le Corbusier, en de woningen ContrynVan Hoogenbemt te Mechelen (1934)
sluiten door hun geschilderde bepleistering aan bij de voorbeelden van de
Internationale Stijl.
In de jaren dertig bouwt Eysselinck
een aantal bescheiden rijwoningen te
Gent. Hij verlaat geleidelijk de bepleisterde architectuur en kiest meer voor
baksteen en natuursteen. Voor de woning
Haerens (1935) kreeg hij in 1937 de Van de
Ven architectuurprijs. Woning Vermaercke te Gentbrugge (1937-1938) bezit een
compact grondplan en staat op de lijst van
beschermde gebouwen.
Het postgebouw te Oostende (19451952) is ontegensprekelijk zijn magnum
opus en een topwerk van de Belgische
architectuur van de 20ste eeuw. Het project sluit aan bij het pleidooi van Sigfried
Giedion, secretaris van de CIAM, voor een
terugkeer naar een nieuwe monumentaliteit en een directe samenwerking met
beeldende kunstenaars. Eysselinck deed
beroep op de kunstenaars Jozef Cantré en
Jo Maes. De keuze van blauwe hardsteen
en graniet voor de gevel en brons voor
de ramen wijst op zijn grote belangstelling voor duurzaamheid. De aanwezige
verhoudingen in de gevels verwijzen naar
de klassieke bouwkunst. Voor de socialistische coöperatieve SEO realiseert hij een
groot handelscomplex te Oostende, een
gebouw dat na een ingrijpende verbouwing sinds 1986 fungeert als Provinciaal
Museum voor Moderne Kunst (PMMK),
nu MuZEE.
Marc Dubois

De lezing B-architecten kadert als
tweede lezing binnen het drieluik van
lezingen omtrent Modernisme aan de Kust,
naar aanleiding van de opening van het
cultureel centrum de Grote Post.
In 2012 wordt het voormalige PTT
gebouw officieel geopend als nieuwe cultuurbaken van de stad Oostende onder de
naam De Grote Post. Het oorspronkelijke
gebouw werd gebouwd tussen 1947 en
1953 en is het enige publieke gebouw van
de Gentse architect Gaston Eysselinck
(1907–1953) die zich op jonge leeftijd door
Le Corbusier liet inspireren. Aanvankelijk
kreeg het gebouw geen aandacht, zelfs
niet van modernistische architecten.
Pas na 1963 werd het erkend als één van
de krachtigste architectonische prestaties
van de naoorlogse periode in België.
Het door Evert Crols, Dirk Engelen en
Sven Grooten in 1997 opgerichte collectief
B-architecten maakte al snel naam met
projecten waarin een zekere pragmatische ruwheid gelijkenissen opriep met
artistieke installaties, dirty realism en
straatcultuur. De onorthodoxe toepassing
van industriële prefabmaterialen, de
atypische herschikking van volumes en de
ruimtelijke flexibiliteit zijn kenmerkend
voor de B-architectuur.
Om van het gebouw een bruisend
cultuurhuis te maken, realiseert B-Architecten op de binnenplaats van het gebouw
een publieke ruimte: een openluchttheater. Onder het openluchttheater bevindt
zich de grootste theaterzaal, rechtstreeks
bereikbaar vanuit de voormalige lokettenzaal. Het openluchttheater volgt de
dakhelling van de theaterzaal. In de
binnenplaats brengen transparante
luchtbruggen de bezoekers naar de kleine
theaterzaal of naar de multifunctionele
zaal.
Het openluchttheater fungeert tevens
als ontmoetingsruimte voor de gebruikers en als spil tussen de verschillende
tentoonstellingsruimtes, de productie -en
repetitielokalen en de kantoren. Om de
nieuwe ‘cultuurfabriek’, CC De Grote Post,
in te bedden in zijn omgeving wordt het
dagcafé-restaurant aan de Witte Nonnenstraat geplaatst. Als cruciaal uitgangspunt
voor de architecten diende de originele
structuur leesbaar en ervaarbaar te
blijven.
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In het bijzonder
aan de kust
Lezing door FRANCIS STRAUVEN
derde lezing binnen drieluik van
lezingen omtrent ‘Modernisme
aan de Kust’, naar aanleiding van
de opening van het cultureel centrum ‘de Grote Post’ in Oostende

Deze voordracht handelt over het
ontstaan en de ontwikkeling van het
modernisme in België, vanaf de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog tot het eind
van de vorige eeuw.
Meer dan elders ondervond het modernisme in België een sterke tegenstand
van de behoudsgezinde krachten. Terwijl
in Nederland en Duitsland zowel expressionisme als nieuwe zakelijkheid spoedig
uitgroeiden tot ware stijlstromingen die
beeldbepalend waren voor de nieuwe
stedelijke uitbreidingen, bleef het modernisme in België tijdens het interbellum
slechts een marginaal bestaan beschoren.
Spreker peilt naar de maatschappelijke oorzaken van deze gang van
zaken, en traceert de ontwikkeling van
protagonisten als Pompe, Eggericx, Hoste,
Lacoste, Bourgeois, De Koninck, Stynen,
(Eysselinck), Felix, Callebout en anderen.
Hij belicht de beeldende kwaliteit van hun
projecten en plaatst ze in hun ideologische en stedenbouwkundige context.
Met name aan de kuststreek moest
het modernisme optornen tegen een
hardnekkig traditionalisme. Toch was de
demarcatie tussen beide stromingen verre
van absoluut. Het modernisme bevatte tal
van klassieke elementen en het traditionalisme conserveerde waarden die later door
de modernen herontdekt werden. Wat
aanvankelijk progressief was, kon zich
mettertijd als conservatief ontpoppen.
Bij bepaalde persoonlijkheden komen
beide stromingen gelijktijdig voor, bij
anderen vloeien ze in elkaar.
locatie CC De Grote Post
(voormalig PTT gebouw van
Gaston Eysselinck), Hendrik
Serruyslaan 18, 8400 Oostende

07.

WOHA is een bijzonder succesvol
architectuurbureau opgericht in 1994
door Wong Mun Summ (1962) en Richard
Hassell (1966). Hun extravagante en
elegante architectuur speelt in op het
tropische klimaat van Singapore. Toch
zijn ze erin geslaagd hun eigenzinnige
aanpak naar diverse uithoeken van de
wereld te transponeren.
WOHA onderzoekt architectonische
strategieën in antwoord op de hedendaagse problemen van verstedelijking,
dichtheid, duurzaamheid en klimaat, met
een bijzondere focus op Azië en de tropen.
De diverse projecten – variërend van
kleine woningen tot grote wolkenkrabbers,
van treinstations tot scholen – worden
met elkaar verbonden door een verlangen
om dagdagelijks genot te bieden aan de
eindgebruiker en ze te relateren naar hun
onmiddellijke omgeving. Breathing Architecture presenteert een breed scala aan
gebouwde en speculatieve projecten – van
een één bouwlaag tellend resort in Bali tot
een 60-verdiepingen tellende woonwijk
voor 20.000 mensen in Mumbai, tot een 
speculatieve stad voor 5 miljoen inwoners
op slechts 45 vierkante kilometer.
locatie Auditorium Oehoe, E1,
Coupure Links 653, 9000 Gent
ism Archimundo (Ahrend, Desso,
Grohe, Jaga, Modular, Niko, Rockfon, Schindler, Sikkens, Velux)
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Naar de
Architectuurbiënnale
in Venetië
De Biënnale van Venetië is een
toonaangevende internationale manifestatie rond architectuur. De Biënnale,
waarvan het thema van deze dertiende
editie Common ground als titel meekreeg,
vindt dit jaar plaats van 29 augustus tot
25 november 2012. Als eerste Brit in de
geschiedenis van de Architectuurbiënnale
van Venetië krijgt David Chipperfield
de eer om de grootste architectuurtentoonstelling ter wereld te coördineren.
Chipperfield ontving in 2011 de Mies
Van Der Rohe Award voor de renovatie
van het Neues Museum in Berlijn.
De inrichting van het Belgisch
Paviljoen gebeurt door awjggrau advvtat !
Uitdaging was om iets te ontwerpen rond
de ruimtelijke en architecturale ontwikkeling van Vlaanderen in een Europese context. Het team bestaat uit de Architecture
Workroom Brussels, grafisch ontwerper
Joost Grootens, het Parijse stedenbouwkundige bureau grau , architecten De
Vylder Vinck Taillieu en kunstenaar Ante
Timmerman. Het project The Ambition
of Territory wil Vlaanderen voorstellen
als een soort laboratoriumruimte voor de
ruimtelijke toekomst van Europa.
Ook Toyo Ito is dit jaar vertegenwoordigd als curator van het Japanse paviljoen.
Hij ontving tevens de Gouden Leeuw
voor het landenpaviljoen. De tentoonstelling toont een denkproces omtrent de
heropbouw van het vernielde gebied na de
tsunami in 2011 en draagt de titel Architecture. Possible here? Home-for-all. Drie
jonge Japanse architecten Kumiko Inui,
Sou Fujimoto en Akihisa Hirata werken
samen aan de bouw van een gemeenschapshuis in het dorp Rikuzentaka.
Ook Robbrecht en Daem architecten
en Marie-José Van Hee architecten
werden uitgenodigd door curator David
Chipperfield. De nieuwe stadshal en
heraanleg van het Emile Braunplein te
Gent wordt voorgesteld in het Arsenale.
Meer organisatorische info vindt u op
de website.

© Marc Gubbini

ism Dienst Cultuur Oostende
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Iannis
Xenakis

luisteren
met het hele
lichaam
lezing door SVEN STERKEN
met voorstelling van le poème
électronique in het kader van
SURROUND happening

In 1958 werkte Iannis Xenakis, toen
nog als ingenieur en architect aan de slag
bij Le Corbusier, mee aan het ontwerp en
de bouw van het Philipspaviljoen. Deze
ongeziene synthese van ruimte, klank
en beeld was één van de trekpleisters
van de wereldtentoonstelling in Brussel.
Hoewel Xenakis achteraf hoofdzakelijk
actief was als componist van avant-garde
muziek, realiseerde hij nog een reeks
grote multimedia-installaties, waarin
hij de principes van het Philipspaviljoen
verder ontwikkelde. In deze lezing zal
Sven Sterken illustreren hoe Iannis
Xenakis, met behulp van de laatste nieuwe
technologie, de muzikale luisterervaring
hierbij trachtte uit te breiden tot een
totale zintuiglijke onderdompeling.
Sven Sterken is ingenieur-architect
van opleiding en behaalde een doctoraat
in de architectuurgeschiedenis aan de
Universiteit van Gent met een monografie
over het architecturale werk van Iannis
Xenakis. Hij doceert aan het Sint-Lucas
architectuurinstituut (Brussel/Gent).

SURROUND
HAPPENING IN
CONCERTGeBOUW
07 november
11 november

Tijdens het festival surround ! komt
de luisteraar in het midden van de klank
terecht, in de kern van de zaak. Geluid
wordt tastbaar als je te midden van een
symfonisch orkest een werk van architect
en componist Iannis Xenakis beleeft of
de structuur van een 12-stemmige mis van
de renaissancecomponist Antoine Brumel
hoort open- en dichtvouwen. De luisteraar
wordt deel van de interactie, van de communicatie tussen de musici. Klank wordt
materie. Trillingen botsen en creëren een
ruimte, muziek wordt architectuur. De
luisteraar wordt de middelpuntzoekende
kracht die het geluid vanuit alle hoeken
naar zich toetrekt.
locatie Foyer Tweede Balkon,
Concertgebouw Brugge

09.

10.

woensdag
28 november
20u15

donderdag
06 december
20u30

vrijdag
21 december
20u30

Cultuur
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Louis Kahn

Info-avond
Indiëreis

internationale lezing door Bijoy
Jain van STUDIO MUMBAI (Indië)

Studio Mumbai is een Indiaas collectief van vakmannen en architecten.
De projecten die ze ontwerpen bouwen ze
ook zelf. De oprichter van Studio Mumbai,
Bijoy Jain, beschrijft dit proces.
De projecten van Studio Mumbai ontstaan na veel overleg en krijgen vorm via
een proces van leren door maken. Ideeën
worden getoetst in materiaalstudies,
maquettes en schetsen. Oude tradities,
lokale bouwtechnieken en materialen
staan daarbij centraal. De projecten van
Studio Mumbai passen in hun context: de
wisselwerking tussen gebouw, omgeving
en klimaat is essentieel.
Bijoy Jain (Mumbai, 1965) studeert
in 1990 af aan de Washington University
in het Amerikaanse St. Louis. Hij gaat in
Los Angeles aan de slag bij de bekende
Richard Meier en is ook een tijdlang in
London actief. In 1995 keert hij terug
naar zijn geboorteland om daar zelf een
bureau op te starten. India is inmiddels
een economische wereldspeler geworden
en Mumbai - of Bombay - een wereldstad.
Tradities, godsdienst, ambacht en cultuur
zijn de dupe van deze snelle groei. Ook de
leefomstandigheden verslechteren: overal
worden overhaast gebouwen neergezet
zonder rekening te houden met cultuur
en klimaat. Dat resulteert in een continue
strijd van mens en gebouw tegen hitte,
moesson en stedelijke verdrukking. Bijoy
Jain gaat hier tegenin en werkt alleen met
klanten die hem tijd en vertrouwen geven.
Studio Mumbai produceert een
bescheiden architectuur. Hun belangrijkste realisaties tot nu toe zijn woonhuizen
die tot in het kleinste detail uitgewerkt
werden. Ze visualiseren hun ontwerpen
eerder aan de hand van (deel)maquettes
dan door uitgewerkte plannen. Dat is een
werkwijze die bewust afwijkt van het
gangbare bouwproces waarbij een externe
uitvoerder een gebouw optrekt volgens
gedetailleerde plannen van de architect.
Architectuurwijzer organiseert een
lezing door Studio Mumbai (Indië).
Archipel legt bussen in naar Genk om
te gaan luisteren.

historische lezing door Kathleen
James-Chakraborty (Dublin)

De Amerikaanse architect Louis Kahn
(1901 - 1974) was één van de grootste
bouwmeesters van de twintigste eeuw.
Met complexe ruimtelijke composities,
een elementaire vormentaal en een
meesterlijk choreografische gebruik van
licht, maakte Kahn gebouwen van tijdloze
schoonheid en universeel symbolische
kracht. Het werk van Kahn ontbreekt niet
in de Indiëreis van Archipel!
Kathleen James – Chakraborty is dr.
Professor in de Kunstgeschiedenis aan het
UCD in Dublin sinds 2007. Zij studeerde
in Yale University en behaalde haar doctoraat aan de Universiteit van Pennsylvania.
Nadien doceerde ze aan diverse universiteiten in de Verenigde Staten. Sedert 2011
zit Kathleen James aan het hoofd van o.a.
de Irish Architecture Foundation.
James-Chakraborty is een historicus
van de vroeg-moderne en moderne architectuur. Ze is een expert in het twintigsteeeuwse Duitse en Amerikaanse modernisme. Ze is vooral geïnteresseerd in
niet-westers modernisme, en in de relatie
tussen het modernisme en moderniteit.
Ze werkt momenteel aan een boek over
het geheugen in de naoorlogse Duitse
architectuur en een monografie over
het werk van Louis Kahn.
Van 8 september 2012 tot 6 januari
2013 vindt er in het NAi een retrospectieve over het werk van Louis Kahn plaats:
The Power of Architecture. De tentoon
stelling is een samenwerking van het Vitra
Design Museum, de Architectuurarchieven van de Universiteit van Pennsylvania,
Philadelphia, en het Nederlands Architectuur Instituut Rotterdam.
locatie Universiteit Gent,
J.Plateaustraat 22, 9000 Gent
ism Vakgroep Architectuur en
Stedenbouw, Universiteit Gent

locatie C-mine cultuurcentrum
Genk, 10b2, 3600 Genk
organisatie Architectuurwijzer

dia-avond + filmavond over Indië

In het werkjaar 2012-2013 trekt
Archipel naar Indië en organiseert diverse
gerelateerde activiteiten. Indië is een
mozaïek van volkeren, talen, godsdiensten
en eeuwenoude tradities. Het is een land
van tegenstellingen. Een jonge republiek
met een moderne, liberale economie
maar ook het land van de verblindende
Taj Mahal, maharadja’s, Bollywoodfilms,
van kleurrijke sari’s, opgetuigde olifanten,
heilige koeien en van onnoemlijk veel
verhalen die elkeen kunnen doen wegdromen. En toch is er naast dit paradijselijke
beeld een contrasterende en schrijnende
armoede, een doordringende stank, een
alom aanwezige vuiligheid, gebrek aan
sanitair, een enorme pollutie, een te
sterk groeiende bevolking, slecht politiek
beleid,… Een rijk land, rijk aan cultuur,
aan spiritualiteit, aan optimisme, aan
gastvrijheid, aan vrijheid, maar materieel
arm! Armoede hoort bij het Indiaas
straatbeeld. Je kan er niet omheen.
De reis naar Indië wordt tweemaal
georganiseerd. U vindt alle info op onze
website. De aanzet tot het organiseren van
deze reis lag bij de fascinerende projecten
van Le Corbusier en Louis Kahn in Indië.
“Let there be a new town symbolic of the
freedom of India, unfettered by tradition
or past…. an expression of the nation’s
faith in the future”. Dat moest Chandigarh
zijn volgens Jawaharlal Nehru, de eerste
premier van India en grote promotor van
het ontstaan van deze stad. Chandigarh
ademt Le Corbusier en geurt India. Een
fascinerende combinatie; een stad waar
twee totaal verschillende werelden bij
elkaar komen. De stad is ontworpen door
Le Corbusier in een wereld waar steden
zich, tot op de dag van vandaag, ontwikkelen zonder dat er een planner aan te
pas lijkt te komen. Een stad anders dan
welke stad dan ook in India. We vinden
Le Corbusier ook terug in Ahmedabad,
een sympathieke voorloper op het gebied
van (moderne) architectuur in India, met
een charmant en kleurrijk doolhof als historisch centrum. De Millowners’ Association Building, de Villa Sarabhai, Sanskar
Kendra en Villa Shodan van Le Corbusier
staan op het programma. In Ahmedabad
treffen we eveneens het sterke werk van
Louis Kahn aan, in het Indian Institute of
Management. Maar dit is slechts een tipje
van de sluier.
De reis verloopt via Mumbai, Delhi,
Ahmedabad en Chandigarh. Architectuur
op het menu van Le Corbusier, Louis
Kahn, Charles Correa, Studio Mumbai,
Balkrishna Doshi, Matharoo, Bimal
Hasmukh Patel, Sir Edwin Lutyens,
Raj Rewal, Joseph Allen Stein, Aditya
Prakash, Pierre Jeanneret.
Bereid u voor op een wervelende
avond onderdompeling in Indië met filmfragmenten en boeiend beeldmateriaal!
locatie Biekorf,
Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge
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locatie CC De Grote Post (voormalig PTT gebouw van Gaston Eysselinck), Hendrik Serruyslaan 18,
8400 Oostende
ism Dienst Cultuur Oostende &
Oostende Werft vzw

locatie CC De Grote Post (voormalig PTT gebouw), Hendrik Serruyslaan 18, 8400 Oostende
ism Dienst Cultuur Oostende &
Oostende Werft vzw
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