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Tijdens de laatst gehouden biennale te Venetie - met de titel ' La Presenza del ?assato'
- werd de geschiedenis officieel weer geintroduceerd als belangrij~ste opgave c.q. dilemma van de archi tectuur op di t moment. Was deze
biennale nog een paging een stand van za~en te
geven , nu met de ~omende Venetiaanse biennale
van dit jaar is er een doelgerichte opdracht
gegeven - d.m.v. een prijsvraag - om vanuit
een veel bredere kring architecten oplossingen en antwoorden te geven op specifie~ historiese situaties • Vooral deze komende architectuurbiennale zal de problematiese situatie
van de architectuur m.b.t. de historie moeten
proberen te verwoorden. Het is dit dilemma tussen historie en archi tectonies ontvrnrp dat de aanzet heeft gegeven tot de postmoderne reactie. Een reactie op de modernistiese
architectuur , omdat hierin dit dilem~a jarenlang genegeerd werd.
Afgezien van de vele discussies die plaatsvinden om tot een definitie van het postmodernisme te lromen , is de herwaardering hierin
voor de geschiedenis toch evident. Het 7ITijvingspunt in de discussie is de manier waarop deze herwaardering tot stand moet lromen.
Zo zijn er meerdere ~ampen ontstaan met voorstanders enerzijds voor een volledige eclectiese overgave van de architectuur aan d.e historie en anderzijds voorstanders van een standpunt dat geen algehele breu1~ be oogt met de moderne idealen.

Het enige punt van overeenkomst tussen alle
postmoderne stromingen is het oppa1{:\.'.·en van
deze moeilijke relatie tot de geschiedenis.
Di t is eigenlij'l{ zi.jn enige bestaansrecht.
Dus een bespreking van hedendaagse architectuuruitingen zou zich moeten concentreren op
een analyse van dit probleem. Ik bedoel een
onderzoelc naar of discussie over een noodza3.k
- die er zel.\er is - naar een gebruik van de
historie in de architectuur. De iiscussies
over het ·postmodernisme lijken hier maar al te
vaak aan voorbij te gaan.
Hieruit blijkt al dat het begrip postmodern
moeilijk hanteerbaar is - en misschien zelfs
te oppervlakkig. Een van de laatste nummers
van Wonen / TABK waarin bladzijden lang wordt
geprobeerd om tot een definieering te komen i~
symptomaties. Ik zou dit begrip 'postmodern'
in het vervolg alleen willen gebruiken in de
zin van een opnieuw erkennen van de geschiedenis als basis voor architectuur en dus als
een breuk met of een evolutie vanuit het moderne denken. Alhoewel dit een te vasi;e definieering lijkt , beschouv.r i1r dit toch als een
oorzaak voor de divergentie van nieuwe architectuuride ologieen , waarin opnieuw - naast
moderne - klassieke, expressionistiese, romantiese en eclectiese aspecten naar voren
'!{-omen.

Waarom wordt de geschiedenis weer een essentie
van de architectuur ? Het omgaan ~et de geschiedenis gaat verder dan een kritie1rloos
eclecties gebruiken uit een verzameling van
historiese architectuurvoorbeelden - alsof de
geschiedenis een onuitputtelijke catalogus van
architectuurvormen is. De geschiedenis - en
het omgaan hiermee - is juist de voorwaarde
voor een kritiese houding - en dus voor een
vernieuwing en een 'vooruitgang'. Zender deze
geschiedenis vervalt de noodzaak tot architectuur en archi tectuurk-ri tiek. De historie
doet zich immers voor als de ideeen die ender
de onnervlakte van de werkelij1rheid zijn door
blijven leven en die steeds weer een confrontatie met het heden aangaan. Of anders gezegd:
het heden - als een inhoudsloos moment, dat
steeds weer plaatsneemt in de werkelij1rheid
van gestolde historiese feiten - wordt gedwongen tot tel'k-ens weer nieuwe uitspraken om
niet in een apathiese toestand stil te blijven
staan. Het is dit dilemma tussen aan de ec.e
1rant het individu dat er op uit is utopiese
modellen te creeren en zich afzet tegen de geschiedenis en aan de andere lrant de werkelijl.\heid gevormd door de historie die i\an bestaan
zonder tussen'k-omst van het individu.
Men moet daarbij wel onderscheid maken tusseu
geschiedenis en geschiedschrijving. De geschi~
denis kan alleen bestaan dankzij de geschiedschrijving - door historici of architecten,
bewust of onbewust - dat maairt niet ui t. 'Nant

de geschiedenis wordt teli.re--:s ',','eer hersc:b.xeven. Deze geschiedschrijving is de ber:l:iddeling tussen de historie en het heden.
De reacte die nu plaatsvindt is er omdat het
moderne den'l<en de 2;8SChiedenis ui tscha 1relde
vanwege haar overbeladenheid met myt'biese en
subjectieve betekenissen die een positivistiese en objectieve voorui tgang in de weg stonden. De geschiedschrijving werd door het moderne denken in·dienst van de sociale utopie
ge steld. Zodoende werd de archi tectuur her lei~
tot een 'betekenisloos', doelgericht systeem,
ontdaan van alle mythiese waarden en historiese tradities. In deze situatie heeft het
postmodernisme haar \,.ri tie'!.\ op deze bete 1renisloosheid geponeerd. Maar analoog hieraan heef.:;
ze ook het vertrouwen opgezegd in de sociaalutopiese taak die de modernen neg pretendeerden te he b ben.
Er is nu een situatie ontstaan dat de architectuur zich niet ~eer laat leiden door de sociale utopie - als een probleemoploesend instrument - maar ze kan evenmin terugvallen op
het harmoniese of goddelijke model v2"n de vom.:
gaande eeuwen. De huidige architectuur onttrekt zich aan het op een causaliteit gebase erde ontwerpproces van het modernisme. Niet
voor niets 1<enmerirt de postmoderne arcl"li tectuur zich door een naar vele gebieden uitstreKkend experimenteren met 'ontwerpmethodes en
een zoeken naar nieuwe architectuurconcepten.
De architectuur van nu fundeert zijn voorstel-

len op een analogie met de 'wer1relij1rheid'
van de geschiedenis. Door de uitscha1reling
van ellrn doelgerichtheid 1reert de architectuur in zichzelf en lij1rt zijn enige bestaansvoorvmarde een herinterpreteren van de i.verirelij1rheid - en vooral van de archi tectuur - te
zijn.
Deze herinterpretatie reageert op de lee gte
van de moderne architectuur en gaat de historie opnieuw als een bete1renisgevend instrument
gebrui1ren. De 1rlassie1re vormgeving wordt in de
plaats gesteld van de mocrer~istiese vormoplossing. Deze wer1rwijze is gebaseerd op het idee
dat de archi tectoniese vorm een beteirenis i,,.an
hebben die verder gaat dan een functionaliteit
als doel op zich. Ze probeert de eigen middelen - de archi tectuurvormen - opniewN te activeren.
Aan de andere 1rant is er een architectonies
onderzoe~ dat zich concentreert op de ontwerpmethode zelf. TuT..aar was in de moderne architectuur het ontwerpproces een probleemoplossend instrument, waar op een onbewuste manier
van gebruilr 11erd gem2,alrt, het onderzoeir van nu.
richt zich op een bewustere manier op het ontwerpen als methode zonder ee~" vooropgezet idee
om een functionele of positieve architectuur
te creeren .. De methode wordt eer: belangrij1r
onderdeel van het architectoniese onderzoek,
waarbij de gebruit.. te middelen en de ui teindelijlre archi tectuurvorm ondergeschi,<t blijven.
1

dat in deze zin het project van Palma.nova begrepen moet warden. Er is gezegd dat
in di t plan de archi tectoniese vorm volledig
opgelost is in het systeem van de stad. Inderdaad is het plan gebaseerd op een onmogelij~
heid om een concrete vormoplossing te geven
voor deze ideaalstad. Het abstract-aeometriese ideaalmodel maa~t het onmogelij~ om aanleidingen van binnenuit te vinden voor een archi~
tectonies-zelfstandige vorm. De geometrie van
het stadsplan en de afwij~ingen hierop van latere invullingen zijn aanleiding geweest tot
de schematiese opzet van het ontwerp dat re~e
ning moest houden met de 'stad-in-de-toe~omst'
: het ontwerpvoorste.l wil zich niet voordoen
als eindresultaat of als een tijdsgebonden
architectoniese oplossing. Vandaar de modelmatige opzet van het plan, waarbinnen de archit ectoniese vorm als 'wille~eurig' -verschijnt.
~isschien

Brussel is in tegenstelling tot Palmanova een
grote vergaarbak van historiese overblijfsele~
die niet door een eenduidig stedelijlr patroon
bij el'k-aar gehouden lij'k"t te 1runnen warden.
Juist Brussel lij'k-t zich nooit te hebben laten
leiden door een coherent architectuurconcept.
Een archi tectonies-stedebouwimndig concept da~.:;
als een dominerende structuur de stad een herkenbaarheid kan geven, zoals dat in Parijs ,
Amsterdam of New Yorir wel het fSeval is. De geschiedenis van Brussel heeft zich gekenmerkt
door elkaar steeds afwisselende en aan elkaar
tegengestelde architectoniese ingrepen, die
tot vandaag de dag een chaotiese indruk hebben achtergelaten. Een proces dat zich nog
steeds li jirt voort te zetten. De st ad kenmerkt
zich door een naast elkaar bestaan van afzonderlijke, op zichzelf staande architectuurvormen die uit verschillende tijdperken voortgekomen zijn.
Een van deze kenmerkende architectuurvoorbeelden is de Anspachlaan. Deze 19e eeuwse ingreep - ~eponeerd als een stedebouw1rundig
ideaalmodel - vormt de Belgische tegenhanger
van de Parij se boulevards van Haussmann. r11aar
in tegenstelling tot·Parijs waar een heel netwerk van boulevards door de st ad verspreid
liggen staat de Anspachlaan op zichzelf en domineert op zijn eigen manier het Brusselse
stadscentrum. Deze doorbraa~ fungeert als een
dwarsdoorsnede door het oude centrum met zijn
middeleemvse straten-patroon. Het vormt een
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lineair systeem, dat op verschillende punten
contact maakt met de oude stad, vanuit de 19e
eeuwse optiek benadrulrt door pleinen en architectoniese monumenten.
De boulevard is genoemd naar Jules Anspach,
toendertijd burgemeester van Brussel, die als
een 'artiste demolisseur' naar Hausmanns voorbeeld poogde het middeleeuwse Brussel aan te
passen aan de nieuwe eisen van die tijd.
Eerste aanleiding voor- de doorbraak was de behoefte aan een nieuwe verbinding tussen het
Noord- en Zuidstation. Tussen deze beide eindstations was nag geen spoorverbinding gerealiseerd - dit zou pas in de 50er jaren gebeuren.
Als plaats van aanleg werden de laagst gelegen
wijken gekozen : daar waar het riviertje de
Zenne stroomt. Deze wijlren waren sterk verloederd en vormden een doolhof van vervallen huizen. Ui t bygieniese overwegingen werd daarom
besloten om de Zenne te over welven, zodat he"t
riviertje ender de nieuwe b·oulevard door zou
irunnen stromen.
Zo ironden door deze stedebouwirundige ingreep
de ondoo:rdringbare middeleeuwse wijlren - bewoond door de laagste bevollringsg-roepen - weer
beheersbaar gemaairt warden. Er ontst ond een
boulevard met een opeenvolging van gevels .
waarachter de oude stad verscholen werd en die
als instrument iron gaan dienen voor de speculatieve krachten die de stad moesten activeren.
In het centrum aan de Anspachlaan werd de Beu.rs
gebouwd als symbool van de nieuwe liberale
vrijstaat en verving zo de kathedraal en het
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stadhuis als de middeleeuwse symbolen van de
stad. Op markante punten zijn verder langs de
as verscheidene andere i:rebouwen opgetrokken,
zoals het Zuidpaleis, degebouwen aan het Brouckereplein en een aantal theaters. Het ritme
van de straat als stedelijl.re ruimte is benadrukt door een aantal pleinen en belangrijke
straten die de Anspachlaan kruisen. Voor de
niet-openbare gebouwen werd een gevelprijsvraag ui t,!!eschreven, als gevolg waarvan een
twintigtal bekroonde gevels ui tgevoerd werden.
Deze gevels zijn onafhankelijlr van de percelen
ontworpen en naderhand verdeeld over de belangri j1rste gebomven langs de gehele lengte
van de straat.
Het is interessant om te zien hoe de bebouwing; van de straat zich sinds de 19e eeuw ontwikkeld heeft. Als een dwarsdoorsnede van het
stadscentrum is er van de buitenwijl{en tot het
centrum een verloop in de bebouwing te zien.
Aan de uiteinden bij de stations bevindt zich
mod ernistiese hoogbouw - aan de noord lrant ool{
nog eens gekenmer 1rt door het grote 1raalslaggebied van het mislu1rte World-Trade-Centreproject. I~ het centrum zijn op sommige plaatsen grootschalige l.rantoorgebouwen verrezen,
zoals het postlrantoor en daar tegenover het c~
Philipsgebouw dat de nieuwe macht van de multi
nationals moet vertegenwoordigen.

Ik vond dat het filmmuseum ondergronds een
aansluiting moest lrrijgen op het bestaande
metronetwerk - in dit geval het metrostation
'Beurs' aan de lijn die onder de Anspachlaan
loopt. Hierop aansluitend heb i 1< een lijn geprojecteerd die de Anspachlaan met de buiten1-vijken in het zuidoosten van de stad verbindt,
zodat onder het gebouw een overstapstation
ontstaat. I1r beschouw het metrosysteem in
Brussel niet alleen als belangrijk transportsysteem rnaar tevens als een architectonies
gegeven, dat als e en netwer 1.r onder de st ad de
verbrokirelde structuur van de 'ondoordringbare' stad aan elkaar verbindt. Het metronetwer1r vormt een een-dimensionaal coord inerend
schema waar de werkelijkheid van de stad gereduceerd in uitgedrukt wordt. De metrostatio~s
fungeren in dit schema als belangrijke herkenningspunten.
Vandaar de behoefte om het ontwerp ondergronU.s
te koppelen aan een metrostation. De eigenlij1re entree van het museum bevind t zich onde:r:gronds, wat tot gevolg heeft dat het g:ebouw in
zichzelf gekeerd is. Ik ben bij het ontwerp er
dan oo1r van uitgegaan dat het interieur de belangrij1rste opgave was. Daar waar het gebouw
bovengronds 1romt verschijnt het exterieur als
een soort t oevalligheid. Het exterieur iran
niet meer b~grepen warden als een traditionele
overgang van b'J.i ten naar binnen. De ui terlij,,.e
vorm is van binnenuit ontstaan.
Toch heeft het gebou-:.' een echte voorgevel,
die op een abstracte manier verwijst naar de
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andere gevels in de straat. Deze gevels zijn
op zichze lfstaande e lementen die een ze 1rere
uniformi tei t van de straatwand moeten vmarborgen. Ze hebben weinig te ma'!ren met de erachter
liggende gebouwen. De gevels aan deze straat
hebben een decoratieve functie. Op de begane
grond bevinden zich voornamelij 1r win'lreletalages, die dit decoratieve aspect nog eens benadru'!r'!ren. De win'lrelpuien op de onderste verdiepingen worden volgens de heersende mode om
de zoveel ti_jd v-eranderd. Als win'lrelstraat is
de Anspachlaan een groot uitstalraam die met
hun lroopwaar - als fetisjobjecten - steeds de
schijn v-an het nieuwe tonen, waarin de dynamie'T.{ van de metropool tot ui ting lromt. De
straat fungeert als een route, waar de mensen
een trject 'kunnen afleggen om de nieuwe produkten te aanschouwen. Ook de film is een
medium wat een zelfde soort uitvlucht uit de
stedelij'lre werkelijkheid waarborgt. In de bioi:)copen - veelvuldig aanwezig in deze straat iran men de illusie van het anders-zijn in zi~n
geheel ondergaan. Di t in ogenschouw nemend heo
i'lr het filmmuseum dan oo1r niet in de tradi ti one le zin als museum opgev-at. Het is zowel een
bioscoop als een informatiecentrum. r~ heb
niet geprobeerd om het maseum op een directe
manier contact te laten ma'!ren met de openbaarheid van de stad. Het gebouw is ondergronds.
Alleen de gevel - als autonoom element - bemiddel t tussen de straat en het erachter liggende museum. De gevel herbergt de trappen die
voor de verbinding tussen de verschillende ver-
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diepingen zorgen. Daardoor wordt ~et eigenlij1re gebouw - net zoals in de film - £:reprojecteerd op de gevel als een scherm. Eet gebouw 1ran alleen door het gevelscherm in zijn
totaliteit waargenomen warden.
Een ander aspect wat ik bij het ontwerp betro'l\ken heb is de voetgangersroute dwars door
het museum - en daarbij ver·wij s ilr weer naar
het 19e eeuwse Brussel : de passages. In Brus~
sel zijn er verschillende gebou~u. Dit waren
voetgangersdoorgangen met win1rels die dwars
door bestaande bouwblo1r1ren werden aangelegd e;.1
zich daard oor afireerden van de openbaarheid
van de straat. Door dit 19e eeuwse fenomeen
irenmer'kend door zijn transparante glas en ijzer
architectuur - werd de stedebouwkundige maar
oak de commerciele structuur van de stad opengebroiren. In mijn ontwerp vormt de voetgangerspassage en de daaraan gekoppelde 'open'binner...ruimte de ruggegraat van het gebouw. De
open ruimte verdeelt het gebouw in twee helften, die benadrukt warden door de twee verschillende constructiesystenen ( schijven en kolommen).
Dit in het kort over de directe beweegredenen
die tot het gebouw geleid hebben. ':Vant er is
nog een ander verhaal nogelij1r.
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filmmuseum

brus"iel

aanzichten

Wat iran een ontwerp op deze plaats bijdragen
aan de stad ? Pr heb al gezegd dat het ontwer.i:J
voorstel geen herstel zocht van het stedelij~e
weefsel. Tii t wordt ook moeilij'l< gemaakt door _
de grate diversiteit aan architectuurconcepte~
die in Brussel aanwezig zijn. Juist deze fragmentatie van de stad is uitgangspunt geweest
bi~ het ontwerp. Maar wat heeft .een gebouw al.;;
losstaand fragment te zeggen ? In het uiterstc
geval 'l<an het ontwerp alleen spre~en door naa:..'
zichzelf te verwijzen en misschien is dit wel
onont'l<oombaar. Tie vraag is dan, 'Naar _:_i t het
belang ontstaat om de architectuur op een of
andere manier te funderen mp de stad - waarom
de architectuur het fenomeen van de metropool
tot probleemgebied heeft verkozen. Want dit id
een tendens die bij de mcderne avant-garde bewegingen vanaf het begin een rol gespeeld
heeft. Niet toevallig stand de metropool - de
plaats van de absolute vervreemding - centraal
in de activiteiten van de avant-garde - zowel
in de kunst als in de architectuur.
1

In de 1!""unst, de literatuur en de film wordt d.:
vervreemding t.o.v. de stad afgeschilderd op
een afstandelij 1rere en d2,ardoor betere manier
dan de archi tectuur 1ran doen. Kunst kont tenslotte voort uit verwarring. In film en literatuur wordt de metropool zelf onderdeel van het
verhaal. Zoals bijvoorbeeld in detectiveromanz
of misdaadfilms, waarin de stad wordt besc:b..reven d.m.v. de speurtocht die de hoofdfiguur
er moet afleggen. Tie architectuur lij'l<t nog
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laurens cobben

altijd deze vervreemdende realiteit voorbij
te gaan, ze stelt de orde als remedie tegen
de metropool.
In de films van Wim Wenders wordt de z:rerftoct door het stedelijke landscbap tot onderwerp gemaa'l<t, maar het eigenlij1.re zoeken is
dat naar de wer'l<elijlrheid van de stad. De essentie ligt in het beschrijvende 1raral~ter van
het 'verhaal' - van belang is hoe Qe realiteit
getoond wordt, niet hoe ze doelgericht gebruikt kan warden. Je zou - zoals Jacques Rivette in een van zijn films doet - Parijs kunnen voorstellen als een enorm ganzebord, waaromheen een dete.ctiveverhaal zich laat afspele~.
Misschien he been de megalomane archi tectuurvoorstellen van Le Corbusier, Taut en zoveel
andere architecten wel dezelfde tre1.r'ken van
een speurt ocht.
In dit zelfde verband 1.runnen we de archeologiese speurtocht van G.B.Piranesi in het 18e
eeuwse Rome zien. Het Campo Marzio is een project van Piranesi waarin hij uit de overgebleven fragment van het antieke Rome een nieuwe
stad construeerde. Met dit project plaatste
hij zich bewust buiten de pragmatiese architectuurproductie - m.i. belangrijk omdat dit
hem in staat stelde om van een afstand op een
doelgerichte manier lrri tiek te geven - in de
vorm van zijn etsen ~ op de architectuur van
dat moment.
Piranesi had zijn faam te dani.ren aan zijn Veduta' s : een aantal etsen van historiese situ~
ties en monumenten in Rome - een soort 18e
e euwse ansicht 1raarten. In zi j n Veduta 's 1romt
al een betrolr'ti::eni.11.eid naar voren om de stad op

een eigen wijze te interpreteren. De Veduta 's
waren - zoals de ansichtkaarten van nu - een
belangrijk"e bron voor toeristen om de stad te
kunnen herkennen. Ze zijn het enige wat aan
concrete ervaring van de stad overblijftt als
toevoeging daar waar het geheugen teirort
schiet. Natuurlijk geven ansichtkaarten (Veduta's) een gekleurd, geidealiseerd beeld van de
stad. Piranesi onderkende di t. Het gek"ozen gezichtspunt en de compositie vah de tekening
werd z orgvuldig gekozen, z odat Piranesi zijn
eigen interpretatie opde architectuur kon laten
doorschemeren.
Vooral het Campo Marzio bevat naast een arch~
eologies histories onderzoek" een krities aspect dat tegelij1rertijd een uitspraak doet
over de klassieke 18e eeuwse architectuur.
Volgens Tafuri heeft dit project een profetiese waarde, omdat er de consequenties van de
moderne architectuur in worden blootgelegd.
Het Campo rviarzio is te interpreteren als een
assemblage van architectoniese brokstukiren.
Deze brokstukken worden getoond a1s gedeformeerde symbolen, ontdaan van elke betekenis.
Wat verschijnt is een stedelijke ruimte, die
zich niet maer in de hand houdt, en waarin de
' vormen onsamenhangend te voorschijn komen, in
plaats van als een totaliteit. De stad ontkem1
zich hier als een stuctuur. De idealen van to•
tali tei t en uni versali tei t verireren van nu af
aan in een krisis. Doorde typologiese variatie
wordt de on~acht getoond omhet stedelijke
organisme te structureren.

De grate afvvezige is de taal. De geschiedenis
biedt geen O? zichzelf staande waarden en bete1...-enissen :neer. Ze verschijnt als een nieuw
principe die een bekritisering als een noodzakelijkheid laat zien. 'Nat Pirane si d oet is niet
een nieuw gebied van waarden afbakenen voor de
architectuur, maar hij geeft juist een radikale 'kritiek als zijnde de enige mogelijlre
waarde. Hier kondigt zich een semantiese leegt~
aan die als een essentie van het moderne denken 1<:-an gelden •
.Men 1.ran deze tendens de rug toe'l{eren proberen
de betekenis van de geschiedenis en de autonomie van het architectuurobject weer in zijn
positiviteit herstellen. Of men lran deze tendens doortrek1<:en door deze betelrenisloze leegte onderdeel van de architectuur te maken en
de grenzen van de ratio van het systeem onderzoe1ren op zijn consequenties, waarbinnen dan
de mythe van de geschiedenis als een onverschilligheid in wordt opgenomen.
Misschien 1ran men zo '.let ontvrnr-p van Tsch1imi
voor het Pare de la Villette 1rara1rteriseren.
De essentie van dit plan ligt in de gelaagdheid van verschillenie autonoom ontwilr~elde
systemen. Door de samenvoeging van de s1ste::i.en ontstaan confrontaties die aanleid ing zi jLJ.
voor een variatie aan verschillende activiteiten. Er onstaat zo door middel van een montage
techniek - waarin het g-ebruikte materiaal in
ze1<:-ere zin betelrenisloos is - ee;~ nieuwe ervaringswereld van archi tecto"'.'liese vormen.

In mi jn ontwern voor he t film.museum is 00 1r de
nadruir komen te liqgen op de composi tie van
verschillende ruimtes en hun gelaagdheid ten
opzichte van elkaar. El1<e ruimte en elke verdieping is onafhan~elijk van de andere ontwikkeld. De ruimtes zijn als een toevalligheid op el1raar 2'.'estapeld. Het enifl;e stru cturerende element is de gevel, '.:Vaarin de circulatie tussen de verdiepinB;en plaatsvindt en
van waaruit de achterliggende ruimtes ontstaan zijn.
11,. ren niet ui tg~gaan van een concreet en
vastomlijnd programma - o.a. omdat een filmmuseum ee'.1 nag niet zolang; bestaand fenomeen
is en daarom elke her~enbaarheid of vooropgesteld idee mist. Als cosequentie is het nrogramma naderhand 'gedwongen' om zich in het
gebouw te si tueren. Of beter gezegd : de procesmatig ontstane ~ssemblage v2n vormen heeft
mede het programma van het filmmuseum bepaald.
Binnen het ruimtelij 1re systeem is er onafhankelijk van de trappen in de gevel, een circulatiesysteem wat onderlinge verbindingen mogelij'k" maalrt tussen de verschillende nivo' s.
Dit systeem wij~t af van de logica die de
orde~ing van de ruimtes bepaald heeft. Ze is
voortge~omen uit de toevalligheid van de el~
aar rakende ruimtes.
Deze 'onlogiese' toevalligheid. word t getoond
door de interieurperspectiefte 1 ~enin.gen. Op een
;
andere manier dan de plattegronden en doorsnedes - die als een schematiese voorstelling de
logica van de comnosi tie van het f?:8 bouv1 weerR'.even - geven de interieurte1reningen een in-

.

druk van de ruimtelij'l{e beleving - waarin dezt:::
logica niet direct te herlrennen valt. De tekeningen tonen fragmenten van het gebouw, zonder
de totaliteit ervan bloot te qeven. Door deze
fragmentatie wordt de opeenstapeling van vormen een neutrale compositie van vlakken en ~
lijnen ; de vormen warden zo ervaren dat ze
niet direct ui t het tota.al afgeleid i,..unnen
warden. Het '-ader van het persCJe 1,..tief is bela:rtgrijk. Oo1r in het gebouw fungeert de gevel
als een irader. De gevel is opgedeeld in verschillende perspectiviese gezichtsounten.
Als men het traject door de gevel aflegt,
zi jn afwisse lend te11: 1rens andere open en gesloten ruimtes te zien.
Deze te1reningen moeten echter niet gelezen
word.en als een-puntsperspectief' zoals dat in
de renaissance nag een midde'.l v:as om de archi tectuur tot een syntheties geheel te ordenen .. I1r zou daarbij 1runnen verwijzen naar de
Carceri-te 1reningen van Piranesi. In deze
tei,.eningen onttre1rt het perspectief zich
00 1,. aan de superstructuur van een totalitei t; de wetten van het perspectief warden
in de ze t e 1reningen ontleed t.. Pirane si gee ft
een 1rritie 1r op het lrlassie 1re concept van
'plaats' .. Er ontstaat een vrijheid van de
vorm. Door bewust gebrui 1r te ma',.en van een
compositietechniek geeft Piranesi aan dat
het perspectief niet meer alleen een directe projectie van de realiteit is alsof de
wereld door een raarn gezien wordt, maar
wordt oo',.. een instr 1ment om het onv1er 1..-elij 1re
te tonen.
1

Waar aanleiding van de Anspachlaan en de metrolijnen als lineaire systemen ontstond het idee
om loodrecht op de straatwand oolr de ruimtes
in het filmmuseum lineair te rangscti~ken.
Analoog aan de film ontstaat er een opeenvolging van beelden c.q. ruimtes als men de route
door het gebouw aflegt. Elke ruimte ceschrijfL
een traje1ci;:. Door de stapeling van de onafhan1relij,r van elkaar ontwik 1relde ruimtes en door
hun onder~inge verdraaiing - ontstaan uit de
taps toelopende si tuatie - ma 1ren de ruimtes
op sommige punten kontakt met el1raar. De ~on
frontatie die hieruit ontstaat geeft aanleiding: tot een variatie. Achteraf bezien zmu
je irunnen spreiren van een abstract en schematies proces, waar vanuit een neutraal eendimensionaal model een drie-dir:iensionale kompositie ge1(onstrueerd wordt. Het ontwerp heeft
zich dus niet laten bepalen door een vooraf
ontwiHreld beeld van een eindresultaat; het
eindresul taat is voortge 1romen ui t abstrac-te
'kriteria, als een toevalligheid.
Ilr heb me laten inspireren door de cinematografie - het is uiteraard een filmmuseum
maar ik kan niet direct de invloed hiervan in
het gebouw aanwijzen. Het is veeleer de methode van weriren in de cinematografie die tot inspi~atie gediend heeft. ·Een celangrijke techniek in de film is de montage.
Een film bestaat uit een opeenvolging van
scenes - die op zichzelf staand als een compact geheel geensce~eerd zijn - maar ontleent
pas zijn bete 1renis aan een af£J:evvogen montage
van de ze be elden. De verhaalstructuur 1romt tot

uiting in een sequentie van scenes. Door een
montage van fragmenten - waardoor een structuur van verbanden gecreeerd word t - ontstaat
een beeldende 1rvmli tei t.
Een aantal van de huidi~e architectuu.rexperimenten baseren zich op dit montage-demontage
principe. Bijvoorbeeld Koolhaas die daarbij
gebruik maa1.rt van bestaande archi tectuurvoorbeelden uit de modernistiese vormentaal.
Koolhaas' methode baseert zich op een scenaria volgens welke verschillende - en vaak- aan
el1raar tegengestelde - concepten bij elkaar
gevoegtl worden, zodat er een nieuwe, steri,.. op
de beleving gerichte 1rwali te it 1rcm ont staan.
In 'Delirious New Yor1r' wees Koolhaas al op
het bestaan van deze kwaliteiten in de modern~
architectuur. Door de samenvoeging van ver- ~,
schillende verdiepintren, zoals in de New Yorkse wol 1ren1.rrabbers, iromen er daar waar de verschillende a1rtiviteiten el1raar lu1rraa1,.. rairen
een haast surrealistiese 1rwali tei t te voorschijn; 'het eten van oesters met bok-shan~
schoenen' • Koolhaas heeft deze kwal i te it bewust in zijn ontwerpmethode Op.fSenomen. Je zou
een vergelijl.ring 1runnen ma 1ren met de recla:newere ld. Het medium van de rec lame is er 00 1r 00
ui t om mytiese beteirenissen op te dringen aan
aan nietszeggende, bete 1renisloze produ1rten.
De idealen van de moderne archi tectu:;i.r worde::.
door Koolhaas weer opgepa1..c"t, maar zo dat de
mythe van de vorm weer er 1rend- word t, in tegenstelling- tot het funirtionalisme dat streefde
naar een ontmythologisering· van de vorm.

Maar bij Koolhaas is de mythiese werlcing ontdaan van el1re idealiteit. De samenvoeging
wordt de essentie van het ontwerp, zodat er
een polemiese invaliteit in ontstaat. Dit is
het geval in het Pare de la Villette waar
verschillende activiteiten op een rationele
manier naast e l1raar gerangschi,rt zijn, terwijl er overheen een structuur ontstaat van
el1<aar rairende en 1ronfronterende activiteiten.
Deze architectuur is te beschouwen als een
linguisties interpreteren. De mogelij1<heden
van de taal van de architectuur warden onderzocht. Het 'materiaal' van de taal is indifferent, slechts de wijzw waarop de verschillende
materialen op el'L::aar reageren telt.
Het is een architectuurvisie die ligt in de
traditie van de avantgarde bewegingen, die oo;.,de eigen mogelijlrheden van de artistielre taal
onderzochten. Zoals bij het Russiese formalisme, dat zocht naar een verhoogde ambiguitei t van de taal. De door Piranesi al aangeduide tendens van een semantiese vervreemding
van de taal en zijn te'lrens, is door de modern~
1runst en architectuur verder uit~ewerirt.
Door deze vernietiging van de betei,..enis verschijnen toevalligheid en onwaarschij'nlijlrheid als enige norm.
Foucault heeft oo1r in het wetenschappelij~e
den1ren deze tendens gesignaleerd. Inde wetenschappe li j 1r taal, die zoeirt naar een be schrijving van de wer 1relij 1rheid, heeft het teiren
'als verbL'1.dend element tussen ide e en ·Ner 1,..eli,j'lrhe id', tusserr de woorden en de dingen,
steeds meer een dubbelzinnig i,..ara'lrter ge ~re1
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gen. 3:et te 1ren vormt niet meer de directe bemiddeling tussen de zaa1r die voorstelt en de
zaa1r die voorgesteld wordt. Midden op dit
gre nsvlalr van de woorden en de dingen - en
dus in het gebied van de te 1,..ens; de vormnestelt zich de 1runst en dus 001..- de architectuur.
Men 1<an een vergelij1ring ma1ren met hooggeformaliseerde talen, zeals de computertalen.
Een programmeertaal 1renmerirt zich•door een
rationeel geordende verzameling tei,..ens die
op een reductie gebaseerde manier de dingen
moet '\nlnnen noteren. Tie te 1rens in deze taal
dru1r1ren geen betelrenis -ge en idee- me er ui t,
maar zijn er alleen op gericht de dingen met
el1raar te verbinden.
Als we 1<ijlren naar de te1reninR"en van het
Pare de la Villette dan zien ~.ve daar oo'lr een
schematiese weergave van het ontwerp.
·+
Het ontwerp is niet tot in de details u1.,gewerkt. Er is gebrui1r 12:emaa1,..t van een symbolie.se notatie die de ratio van de gevolgde ontwerpmethode laat doorschemeren. Alhoewe 1 di t
een reductie is van de realiteit laat het
abstracte verbanden zien die minstens even
belangrijl,.. zijn. Je zou 1 ""UnYLen spre 1ren van
een non-fi~~ratieve arc~etectuur.
Tiuidelijlr is dat op dit moment op het belang
wordt gewezen om naar nieuwe notatiemogelij1rheden te zoe'lren om de rialiteit van de architectuurtaal op een efficientere manier te
bescbTijven. Alleen daardoor 1ran de ratio van
de architectuurtaal onderzocht warden.

CJ

Waar misschien 1ran di t onderzoe 1r alleen ge beuren als el 1re doelgerichtheid afgewezen wordt.
Een analyse Vlli~de taal is alleen mogelij1r
door de taal zelf te ontleden. Zoals Piranesi
die een negetieve houding aanneemt ten opzichte van de wer 1<eli,jtrheid van de geschiedenis en daarin aanleiding vindt om tot uitspra1<en te 1romen. Een afstand tot de realitei t i s noodzairelij1r om tot een 1rritie 1r te
1romen die ±ets zou 1runnen bijdragen aan de
architectuur.
'Lart ne peut que se detruire et ne peut se
renouveler que par cette destruction'.

Laurens Cobben
juni , 1985
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