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52In 1861 publiceerde de Duitse architect 
Gottfried Semper (1803-1879) het boek ‘Der 
Stil in den Technischen und Tektonischen 
Künsten oder Praktische Ästhetik’. Semper, 
bekend om zijn ideeën over de Ring-
straße in Wenen – nu net 150 jaar geleden 
geopend door keizer Franz Jozef –, had en 
heeft nog steeds via zijn geschriften een 
belangrijke invloed op het architectuuron-
derwijs. Een minder bekend werk van hem 
is het Semperdepot uit 1874, ontworpen 
als stapelplaats voor decorstukken van het 
k.k. Hoftheater te Wenen. Gebouwd op een 
driehoekig terrein bestaat het voornamelijk 
uit een galerijsysteem in filigraanstructuur 
met kolommen van zes meter hoogte – een 
pragmatische ruimte waarin bouwkundige 
structuur en ruimtelijkheid een eenheid 
vormen. Sempers gedachtegoed werd 
gewaardeerd door Adolf Loos die voor 
zijn Looshaus te Wenen de perceptie van 
constructie een andere rol toedraagt. De 
cipollino-marmeren kolommen op het 
gelijkvloers vertellen, doordat het marmer 
niet in draagkrachtige richting is geplaatst, 
dat ze geen dragende functie hebben, maar 
wel een geschiedkundig referentiemodel 
zijn. Het is tevens de constructieve horizon-
tale geleding van de gevel naar Amerikaans 
model en de technische ‘kundigheid’ die 
Loos gebruikt als interpretatie van beeld 
en ervaring en het ‘lezen’ van architectuur. 
Een gevel met beeldverwarring en construc-
tieve afwezigheid, maar hierdoor dubbel 
gelaagd.
Nieuwe constructies en technische vaar-
digheden gingen steeds gepaard met de 
ontwikkelingen van materialen, en de 
mogelijkheden van de tijd. Computersi-
mulaties en 3D-modellen maken vandaag 
nieuwe uitdrukkingen en dus een andere 
architectuurtaal mogelijk. Het oeuvre van 

Zaha Hadid, de technische concepten van 
ingenieur Hanif Kara, en de zoektocht naar 
een gewijzigde manier van technisch denken 
(‘parametricisme’), toonden een andere 
architectuurervaring als uitvoerbaar.
Het is echter van de periode vanaf de 
Wereldtentoonstelling 1958 in Brussel dat 
de rol van de ingenieur in de architectuur 
aan belang is beginnen te winnen. En sinds 
het moment dat Rem Koolhaas de Vieren-
deel-ligger opnieuw in de actualiteit bracht, 
is die belangstelling steeds meer toegenomen, 
echter niet altijd op correcte wijze toege-
past. België bekleedt voor vele buitenlandse 
ontwerpers een benijdenswaardige positie. 
René Greisch was één van de pioniers die de 
gebouwen van Charles Vandenhove voorzag 
van een ingenieuze ruimtelijkheid. Sindsdien 
heeft zich een aantal ingenieursbureaus 
gevestigd dat sterk mee bepaalt wat ‘goede 
architectuur’ is. Het discussiemodel van 
architect en ingenieur samen als ontwerpers 
maakt dat deze ‘architecturen’ – bouw-
kundigheid en bouwkunst – aan elkaar 
geschakeld kunnen worden, om esthetiek en 
pragmatiek te verankeren in één ruimte.
Op dit moment komen er op internationaal 
gebied een rijkdom aan interpretaties ter 
sprake, gaande van de realiseerbare ‘bouw-
baarheid’ tot computergegenereerde struc-
tuurmanipulaties (‘over-meetkundigheid’). 
Maar architectuur bezit haar eigen wetma-
tigheden, kan niet zonder de concreetheid 
der dingen. Daarenboven kan ruimte niet 
zonder licht en schaduw. “Niets is toege-
voegd”, was een uitspraak van Francesco 
Borromini waarmee hij zijn ruimtelijke sys-
tematiek uitlegde. Het is een stelling die nog 
steeds geldt voor goede architectuur. Het 
moment is gekomen om ons te verdiepen in 
wat Jürg Conzett bestempelde als ‘Structuur 
als Ruimte’.

Christian Kieckens
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Gottfried Semper, 
‘Semperdepot’,
Wenen, 1877

Adolf Loos, Looshaus 
(Haus Goldmann
& Salatsch),
Wenen, 1912

Zaha Hadid Architects, 
Bibliotheek en 
Studiecentrum,
TU Wien, 2012
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beperkingen 
aanvaarden, 
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toegeven.”
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van de kunst soelaas bieden waar de politiek 
zich wijselijk onthield? 
Ellen Harveys voorstel behelst effectief de 
gedeeltelijke ontmanteling van de kerk. De 
toren wordt ontdaan van zijn ‘hoed’, het 
schip van zijn dak, het interieur leeggemaakt, 
de zuilen afgebroken en de bestaande vloer 
vervangen door een prachtige terrazzovloer. 
Daarin zijn enerzijds de schematische sporen 
te herkennen van de verdwenen architectu-
rale constructies en ritueel meubilair, zoals 
de kruisgewelven, het preekgestoelte of de 
biechtstoelen. Anderzijds roepen de grijze 
patronen de illusie van een slagschaduw 
op, zoals die te zien is op een foto van de 
in de Eerste Wereldoorlog kapotgeschoten 
kerk. Zo ontstaat een min of meer gestabi-

het gemeentebestuur een dergelijke inves-
tering niet verantwoorden. Bossuit is geen 
alleenstaand geval. In heel West-Europa zal 
de doorgedreven secularisering en ontkerke-
lijking van de laatste decennia de vraag naar 
de herbestemming van leeggelopen kerken 
steeds nadrukkelijker op de agenda plaatsen. 
(e A+250)
Een gedeeltelijke ontmanteling van de 
bouwvallige kerk leek de meest voor de hand 
liggende optie. Maar daarmee was de pran-
gende kwestie van de herbestemming niet 
opgelost. Het is opmerkelijk dat, niet ondanks 
maar juist omwille van de complexiteit en 
geladenheid van de geschetste situatie, het 
gemeentebestuur beslist heeft om kunste-
naars in het proces te betrekken. Zou het spel 

Hoe vervang je een kerk? Met die vraag zag 
het bestuur van de gemeente Avelgem, eige-
naar van de Sint-Amelbergakerk te Bossuit, 
zich geconfronteerd. Het kerkje, omgeven 
door een klein kerkhof, was in dermate slechte 
staat, dat het gemeentebestuur in 2007 de 
toegang ertoe ontzegde. Het gevaar dat de 
zwaartekracht het zou halen op de goddelijke 
voorzienigheid was te aanzienlijk geworden. 
Dit betekende meteen ook het einde van de 
misvieringen te Bossuit. 

Ontmanteling
De optie om het verkommerde bouwwerk te 
restaureren en vervolgens opnieuw als kerk 
in gebruik te nemen, werd vlug afgevoerd. In 
een dorp van nog geen vijfhonderd zielen kon 
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In februari 2015 verschijnt het boek ‘Kunst in Opdracht 2006-2013’, dat 
alle projecten belicht die door de kunstcel van het Team Vlaams Bouw-
meester in die periode werden bemiddeld. Het omvat onder meer een 
volledige, geïllustreerde inventaris, gesprekken met publieke opdracht-
gevers en een aantal korte essays. Als voorproefje publiceren we hier de 
bijdrage van Frank Maes over ‘Repeat’, het werk dat Ellen Harvey in 2013 
realiseerde in opdracht van de gemeente Avelgem. Het project ligt op het 
snijvlak van cultuur, erfgoed, landschap, stedenbouw en toerisme. BW

MS
TR

liseerde ruïne. De kunstenares ziet het als 
een plaats waar allerhande bijeenkomsten of 
vieringen op initiatief van de dorpsbewoners 
kunnen plaatsgrijpen. 

Schaduwen uit het verleden
Opvallend is de wijze waarop Harveys voorstel 
zich verhoudt tot de blik van de bezoeker. 
Ondanks het feit dat de architectuur zo 
nadrukkelijk opengemaakt wordt, kan de 
bezoeker niet naar buiten kijken. Dit speci-
fieke kenmerk van een kerk werd behouden: 
de raamopening fungeert nergens als een 
kader om naar het omgevende landschap te 
kijken, en dient enkel om het licht binnen 
te laten. Onder de blote hemel verloopt het 
verkeer hier, in scherpe tegenstelling tot de 

drukke weg vlak voor de deur, voorname-
lijk verticaal. Als het oog aan meesterschap 
inboet, winnen andere zintuigen aan belang. 
Het is nog opvallender dat ook de beelden 
die de kunstenares toevoegt, zich niet in 
hun geheel laten bekijken, omdat ze in de 
vorm van een vloerpatroon uitgevoerd zijn. 
In een ritueel geladen omgeving is het vaak 
belangrijk dat beelden er zijn, zonder dat die 
zich zomaar als een object van de blik laten 
consumeren. Denk aan de sculpturen hoog op 
een toren, het meesterwerk in een donkere 
kapel, het labyrint in de kathedraalvloer waar 
men achteloos over stapt. In de sprankelend 
mooie vloer heeft Harvey, als schaduwen uit 
het verleden, de sporen verwerkt van hoe het 
deze plek vergaan is: opgericht, kapotgescho-

ten, heropgebouwd, ontmanteld. Maar dit 
verschijnt nergens als een hapklaar beeld, dat 
door de toerist in een fractie van zijn kostbare 
tijd geconsumeerd kan worden. Hopelijk mag, 
naar aanleiding van de plechtige inhuldiging 
van ‘Repeat’, de persfotograaf niet in de 
toren klimmen. 

Volkse kunst
Dit project sluit naadloos aan bij Harveys 
artistieke parcours. Ze vertrekt van clichés die 
bij de brede bevolking over kunst bestaan, en 
laat zich dikwijls in met traditionele genres 
die dicht bij het alledaagse aansluiten, zoals 
het landschap, het portret of het stilleven. 
Ze is gefascineerd door wat kunst in een 
volkse verbeelding vermag. Zo fungeert het 
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kunstwerk in veel culturen als een plaatsver-
vanger van wat (onherroepelijk) afwezig is. 
In die hoedanigheid is het in staat mensen te 
troosten, samen te brengen, te mobiliseren. 
Ellen Harvey weet dat dit geloof in de kracht 
van een beeld niet noodzakelijkerwijze naïef 
is, maar te maken heeft met de inherente 
eigenschappen van het beeld. Hoe geladen 
een onderwerp of context ook is, Harvey weet 
met een scherpzinnige, milde ironie die haar 
Engelse herkomst verraadt, de werking van 
een beeld op de grens tussen werkelijkheid en 
illusie, ernst en spel te bespelen. 
In een avant-gardistische logica, die tijdens 
het grootste deel van de twintigste eeuw de 
moderne kunstwereld domineerde, zou de 
kunstenaar radicaal afstand nemen van het 
dorp en zijn versteende clichés. Volgens die 
logica sluiten gemeenplaats en poëzie elkaar 
uit: “Aan de zijde van de gemeenplaats vindt 
men de banaliteit en middelmatigheid, het 
geheel van versteende en opgelegde uiterlijke 
vormen dat door zijn gewicht elke innerlijke 
beleving dooddrukt en dat dus ook intrinsiek 
vals is. Het is achter dit scherm dat men het 
echte, het authentieke, het reële vermoedt”, 
schreef architectuurtheoretica Hilde Heynen 
over de dynamiek van de historische avant-
garde (Hilde Heynen, ‘In New Babylon kan 
je niet wonen. Over het omgaan met poëzie 
en gemeenplaats’, in: Hilde Heynen, red., 
‘Wonen tussen gemeenplaats en poëzie. 
Opstellen over stad en architectuur’, Rotter-
dam, 010, 1993, p. 11-17). Ellen Harvey is het 
prototype van de kunstenaar die ervan uitgaat 

dat deze zwart-wittegenstelling te simplistisch 
is. De mogelijkheid tot poëzie ligt niet nood-
zakelijk in de vernietiging van de gemeen-
plaats, stelde ook Heynen, maar eerder in een 
voortdurende pendelbeweging. Dit balance-
ren tussen het vertrouwde en het vreemde, 
het particuliere en het universele, het 
persoonlijke en het gemeenschappelijke kan 
vormen laten ontstaan “die niet zo gemakke-
lijk verharden en die, door de intelligentie van 
hun aanpak en de gratie van hun spel, erin 
slagen een contactmoment met die wijkende 
werkelijkheid te realiseren en – al is het 
maar voor even – iets te laten aanvoelen dat 
uitstijgt boven het alledaagse: een intensiteit 
in gevoelens, een flitsend inzicht waarvan het 
beeld in het geheugen beklijft.” (ibid.)

Het alledaagse overstijgen
Waarom vinden we een ruïne mooi? Dat kan 
uiteenlopende redenen hebben, afhankelijk 
van iemands referentiekader en esthetische 
gevoeligheid. De classicus beleeft er genoe-
gen aan dat hij op basis van de restanten een 
mentaal beeld of plan van het oorspronkelijke 
geheel weet te reconstrueren. Voor de roman-

ticus fungeert de ruïne als een vehikel dat 
hem naar een verloren verleden terugvoert. 
De modernist geniet van de transparantie, 
wanneer de decoratie verdwenen is en de 
naakte constructie bloot komt te liggen. En 
de ruïne oogt pittoresk wanneer ze verschijnt 
als de momentane uitkomst van wisselende 
processen, waarbij nu eens de mens, dan weer 
de natuurelementen aan zet zijn geweest. 
Ellen Harvey creëert een speelveld waar deze 
esthetische krachten op een gebalanceerde, 
ingehouden en tegelijk genereuze wijze 
present zijn. Daar kan een toevallige ontmoe-
ting of een familiaal ritueel, een persoonlijke 
mijmering, een collectieve herdenking of een 
feestelijk moment zich hopelijk meer dan eens 
afspelen met dat extra sprankje intensiteit 
dat – al is het maar voor even – iets laat aan-
voelen dat uitstijgt boven het alledaagse.

De modernist geniet van de 
transparantie, wanneer de decoratie 
verdwenen is en de naakte constructie 
bloot komt te liggen.A
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