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abstract
a r ch i t e c tu re

toestand, naar communicatie, wat niets 
anders is dan een geglobaliseerde ruimte 
met valse verhoudingen en de vervaging van 
de samenleving. De ‘figuratieve’ architectuur, 
gericht op het menselijke, heeft echter het 
verlangen om tot wederzijdse beïnvloeding 
te komen. Want dat is de kern van haar ex-
pansie. De figuur heeft tot doel de wereld te 
laten zien als ‘spanning’ en ‘beweging’, maar 
voegt daar nog de notie van onverzettelijk-
heid van het mens-zijn aan toe.

Als we even de architectuur die de voorkeur 
geeft aan de omstandigheden, de wijze en 
het bijkomstige, buiten beschouwing laten, 
dan viert de kunst van het bouwen de ‘dis-
sensus’, het idee dat inzake collectiviteit niets 
vanzelfsprekend is. De figuur richt zich op 
een veelvoud van blikken en probeert zich te 
verzetten tegen de exponentiële inflatie van 
de wereld van beelden die stimuleert en ons 
de mogelijkheid ontneemt om er zin aan te 
geven. Ze beteugelt snelheid, kortstondig-
heid en eindeloze circulatie, waarin alles ver-
dwijnt zodra het verschijnt en die ons, zodra 
we kijken, teleurstelt.

Meer dan ooit is de zin van de dingen ver-
dwenen in onze maatschappij. Het is dus 
ook aan de architectuur om onderdrukkende 
ideologieën te overstijgen en het enigma of 
het mysterie van de zingeving tastbaar te 
maken, de richting ervan aan te geven bij 
gebrek aan inhoud. Geen spel van nonsens, 
geen kritisch discours kan de emotie vervan-
gen, waardoor de mens verder gaat kijken, 
voorbij zichzelf en die hem eraan herinnert 
dat hijzelf niet degene is die zin geeft.

Architectuur bestaat omdat de mens bestaat, 
net zoals de mens bestaat omdat de archi-
tectuur bestaat.

Nicolas Houyoux

De zin van figuren

Alles wat we zien, zijn figuren. De 
architectuur als figuur spreekt rechtstreeks 
tot de menselijke aard en doet dat veel 
diepgaander dan abstracte, formalistische 
procedés ooit zullen kunnen. Een afgerond 
architecturaal oeuvre volstaat op zich, 
beperkt zich tot zijn eigen vormelijke taal en 
zijn eigen zintuiglijke evidentie. 

Dit nieuwe nummer van Abstract 
Architecture nodigt u uit om breder te kijken 
dan uw vertrouwde inspiratiebronnen en om 
uw eigen ervaringen te voeden op basis van 
architecturale figuren waarrond een uitwis-
seling van ideeën kan ontstaan. 

Er zijn geen woorden om de figuur te 
definiëren. Ze bestaat in de ruimte, ze is 
concreet en substantieel, ze geeft materie 
vorm, kneedt haar en houdt haar binnen de 
grenzen en oppervlakten die haar textuur, 
granulariteit en consistentie bepalen. De 
figuur laat ons stilstaan bij de achtergrond 
van het zintuiglijk waarneembare en de ge-
voelswaarde. De moderne architectuur heeft 
meegeholpen om het gebruikelijke een nieu-
we richting uit te sturen. De architectuur als 
taal is eigen aan de mens, omdat ze de daad 
van spanning bij uitstek is. Er is altijd een 
gemeenschappelijke grond voor de architec-
tuur, maar die moet uit evenwicht gebracht 
worden, de illusie van een ‘natuurlijke’ vorm 
van het gebruikelijke moet losgelaten wor-
den. Want is de constructie van de ruimte 
niet het tastbaar maken van verhoudingen 
tussen materiële en immateriële elementen 
door interpretatie en het in vraag stellen?

De figuur verbergt evenveel als ze laat zien. 
Er is een figuur als er een verhaal is waarin 
die figuur zich situeert en waarin ze figuurlijk 
praat door haar vormen. De heersende ideo-
logie neigt naar spontane en onverantwoor-
delijke lichtheid, wil terug naar de natuurlijke 
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De perfecte combinatie van materiaal 
en een eenvoudige en harmonieuze 
vormgeving, een zoektocht naar wat 
praktisch minimalisme precies inhoudt. Ivan 
Juarez van x-studio bedacht een nieuwe 
kijk op de natuur in het gebergte van Oawa, 
een beschermd en heilig bos in de Japanse 
stad Kamiyama. Alles ademt hier rust en 
ingetogenheid. Een reactie op de chaotische 
context van de tijd waarin we nu leven.

Tussen de twee

33



De regio is bedekt met groen blijvend bos, 
waar vooral hinoki-cipressen (Japanse cipres-
sen) en sugi-ceders (Japanse ceders) groeien. 
Het paviljoen bestaat uit een ruimte van 
sugihout met twee boven elkaar liggende 
niveaus, gesteund door een reeks verticale 
elementen – stammen van hinoki, die de 
band met de natuur benadrukken.

Het brede kader suggereert een stukje bos 
als nieuw gezichtspunt. Het paviljoen wil 
hulde brengen aan de traditionele Japanse 
inkttekeningen van landschappen. Eenvoud 
troef: monochromie, materialiteit, variatie van 
licht, ritselende bladeren van de bomen. Alles 
is voorzien, over alles is nagedacht.  

Het project is ontworpen als een ruimte die 
niet door specifieke grenzen wordt afgeba-
kend, maar die opgaat in het groen, die de 
visuele grenzen verlegt en een driedimensi-
onaal doek wordt. De bezoeker komt binnen 
langs een blauw-groene steen (Awa Aoishi). 
Daar spelen de geuren en het geluid van het 
bos en de textuur van het schors in op zijn 34
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zintuigen. Een echte geur-, tast- en kijkerva-
ring. Heel doorzichtig, heel eenvoudig.

Voor het paviljoen is gewerkt met traditione-
le Japanse technieken en met lokale kennis 
en medewerking. De bouw past binnen een 
project rond bosbeheer in Kamiyama. 

Ivan Juarez is de oprichter van x-studio in 
Mexico. Met zijn projecten verkent hij de 
relatie tussen kunst en functie, hij combineert 
architectuur, design, beeldhouwkunst en 
installatie. 

‘Elk project is voor mij een constante zoek-
tocht. Dankzij mijn werk kan ik bijzondere 
plaatsen verkennen, combineer ik zintuigen 
en ecologie. Mijn projecten spelen in op een 
context, creëren nieuwe manieren om naast 
elkaar te bestaan. Het is daarnaast ook mijn 
werk om de gemeenschap erbij te betrek-
ken, wat cruciaal is als ze een band wil ont-
wikkelen met de plek’, legt Ivan Juarez uit.

36
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Het landschap wordt vaak allerlei 
waarden toegedicht: esthetisch, sociaal, 
groen, maar ook economisch. Vandaag 
de dag heeft het een stevig verankerde 
betekenis in onze samenleving. Het 
landschap is overal, het is verworden 
tot een project, geïnstitutionaliseerd 
in het beleid van de openbare ruimte, 
het is tot erfgoed gemaakt en tot 
hulpbron. Het krijgt therapeutische 
eigenschappen voor al onze kwalen, 
die van onze samenleving en die van 
ons grondgebied. Wordt het landschap 
geïnstitutionaliseerd en zo ja, onder 
welke voorwaarden en in welke vorm?

Het landschap 
opnieuw 
uitgevonden
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Het gemeentehuis van Eysturkommuna op de 
Faeröereilanden is met zijn groendak van 750 
m² een brug over de rivier die door het dorpje 
stroomt en verbindt wat ooit twee afzonder-
lijke gemeenten waren. Het zit discreet ver-
scholen in een weelderige omgeving en lijkt 
te zweven tussen de rivier en de dikke laag 
groen op het dak. Dit is de nieuwe werkplek 
van de gemeenteraad en het administratieve 
personeel van het stadje Eysturkommuna.

Het gemeentehuis van Eysturkommuna, een 
ontwerp van Ósbjørn Jacobsen, de Faeröerse 
partner van Henning Larsen Architects (dat 
ook de bekroonde concertzaal Harpa in 
Reykjavik ontwierp), brengt hulde aan het 
spectaculaire noordse landschap en de tra-
ditionele bouwwijze, maar wijst tegelijk ook 
de nieuwe weg die de moderne architec-
tuur op de Faeröereilanden moet inslaan: 
‘Heel wat hedendaagse bouwwerken op de 
Faeröereilanden kopiëren elementen uit de 
traditionele manier van bouwen. Ik vind dat 
het veel interessanter is om zich te laten inspi-
reren door de onderliggende ideeën bij deze 
gebouwen, zonder ze daarom een op een te 
kopiëren’, zegt Ósbjørn Jacobsen. ‘Een van de 
centrale thema’s in de traditionele Faeröerse 
manier van bouwen is de vage lijn tussen 
natuur en gebouw, het feit dat de gebruiker 
bijna niet kan zien waar het landschap eindigt 
en het gebouw begint. Ook het ontwerp van 
het gemeentehuis vertrekt van daaruit, van 
die vluchtige scheiding tussen landschap en 
constructie. Volgens mij kan dit een manier 
zijn om in de toekomst naar de architec-
tuur op de Faeröereilanden te kijken’, gaat 
Jacobsen verder.
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In de raadzaal voel je duidelijk hoe dichtbij 
de natuur en de rivier zijn, die je ziet door het 
grote ronde raam. Het gemeentebestuur van 
Eysturkommuna neemt de belangrijke taak 
op zich om een ruimte te bouwen die het ge-
meenschapsleven weer kan aanzwengelen. 
Het publiek is welkom op de terrassen en het 
dak, ze mogen er picknicken en zwemmen 
in de rivier. Binnen worden vaak concerten, 
conferences en tentoonstellingen georgani-
seerd. Het klank-en-lichtspel van kunstenaar 
Jens Ladekarl Thomsen, dat buiten staat, is 
gebaseerd op de geluiden en de structuren 
die in de samenleving en de natuur te vinden 
zijn. Voor de voorbijgangers lijkt het alsof ‘het 
huis praat’ met zijn omgeving.

Voor de industriële visvangst zijn intrede 
deed, kwam de hele gemeenschap voor be-
langrijke gebeurtenissen altijd samen op het 
mooie strand. Het gemeentehuis is het eerste 
van een aantal gebouwen die opgetrokken 
zullen worden, zodat het openbare leven in 
de regio Norðragøta weer gaat bruisen. Het 
is vooral de kaart van de natuur die getrok-
ken wordt. Eysturkommuna bestaat uit vijf 
woongebieden met in totaal 2000 inwoners.
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Het nieuwe station in het 
Marokkaanse Kenitra is een van de 
stappen binnen het ‘koninklijke’ 
bouwproject, dat de eerste 
hogesnelheidslijn op het Afrikaanse 
continent wil aanleggen, van 
de Middellandse Zee naar de 
Atlantische Oceaan, van Tanger 
‘Med’ naar de economische 
hoofdstad Casablanca, in eerste 
instantie via Kenitra en Rabat, maar 
op termijn helemaal tot Agadir.

Houten traliewerk 
in de stad
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Het station moet binnen zijn eigen stedelijke 
context het nieuwe imago van de traditio-
nele Marokkaanse architectuur uitstralen. 
Daarvoor is de gevel opgevat als een groot 
houten traliewerk (typisch voor Arabische 
ramen) met zicht op de stad.

Het station moet opnieuw leven geven aan 
Kenitra en is veel meer dan alleen een ruimte 
voor treinreizigers. Het station is ook een 
doorgang naar de stad, waar de inwoners van 
Kenitra langskomen die van de historische 
stad in het noorden te voet naar de nieuwe 
stad in het zuiden (de universiteit en het uni-
versitaire ziekenhuis) moeten of omgekeerd.

Een van de grote uitdagingen van dit project 
was het creëren van een band tussen de 
historische stad en de nieuwe wijk. De grote 

doorgang is als dusdanig opgevat: een door-
gang naar het oosten, naar de stad, en een 
toegang tot de perrons in het westen, naar 
de centrale as van het station, maar het stati-
on wil ook een plek zijn om te leven. Op deze 
nieuwe stadsbrug is ruimte voor winkels en 
diensten, kunnen voorbijgangers kuieren en 
haasten de mensen zich naar de trein.

De brug boven de sporen verbindt het 
historische centrum in het noorden met 
de universiteitsstad in het zuiden. Vroeger 
moest je daarvoor door een smalle onder-
grondse doorgang. Er zijn nu twee toegan-
gen tot de stad, een in het noorden en een 
in het zuiden. Daarmee brengt het station 
weer evenwicht in de stadsopbouw en geeft 
het de stad een voor iedereen toegankelijke 
openbare ruimte. 82
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De begane grond is gericht op kuieren en 
flaneren. De stationshal is een openbare 
ruimte op zich, mensen komen hier winkelen, 
iets drinken of lunchen … De winkels liggen 
verspreid over de drie volumes met glas langs 
de overlangse hal.

De 200 meter lange gevel van het station (zo 
lang als een gewone tgv) verwijst naar het 
typische houten traliewerk voor de ramen 
van Arabische huizen, maar dan op maat 
van de stad. De vele voetgangers die over 
het plein lopen, kunnen naar binnen kijken 
en ook de reizigers binnen zien de stad. De 
gevel is 12 meter hoog en bestaat uit meer 
dan 800 driehoeken van UHSB (ultra-hoge-
sterktebeton) die een doorkijkje geven op 
het voorplein van marmer en beton langs de 
historische kant van de stad. Geen van de 8 
imposante bogen is dezelfde.

De driehoeken zijn een verwijzing naar de 
geometrie in de islamarchitectuur, maar 
dan op grote schaal. Een perfect evenwicht 

tussen schaduw, licht en transparantie. Een 
net waardoorheen je het leven in de stad 
gadeslaat.

Dat traliewerk speelt ook goed in op de 
temperatuurschommelingen doorheen de 
seizoenen. De actieve en poreuze bovenlaag 
zorgt voor een natuurlijke filtering van het 
licht en de lucht en regelt de temperatuur in 
het station. De schaduwen op de vloer van 
grijze marmer en de glazen gevels van de 
functionele blokken (afhankelijk van het uur 
van de dag en het seizoen) zijn het poëtische 
resultaat daarvan.

Het witte driehoekige maaswerk dat licht 
en lucht doorlaat, pakt het gebouw in onder 
de glazen bekleding en aan de zijkanten van 
het grote open binnenplein met zicht op de 
treinen en de einder.
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