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De zeventiende internationale architectuurtentoonstelling van Venetië brengt dit jaar de architectuurwereld

samen onder de noemer ‘How Will We Live Together?’ In tijden van pandemie, klimaatcrisis en transitie

zullen vele landenpaviljoens in de Giardini ongetwijfeld op processen, stromen of diagramma inzetten en de

architectuur in een zoveelste bijrol duwen. Het Belgisch paviljoen gaat daar resoluut tegenin. Op het gevaar

af wereldvreemd over te komen, houdt zij, in tijden van shi�ing positions, een eloquent pleidooi vóór

architectuur.

In 1980 opende de allereerste internationale architectuurtentoonstelling van Venetië met de inmiddels

beroemde Strada Novissima, een imaginaire straat in het Arsenale, opgebouwd uit twintig gevels, ontworpen

door evenzoveel architectenbureaus. De façades vierden destijds ‘La Presenza del Passato’ en verheerlijkten

een postmoderne aandacht voor klassieke zuilen en frontons, omarmden �guratieve ornamenten, en

speelden vrolijk met kleur en ironie.

Twintig jaar later knipoogt het Belgisch paviljoen naar die Strada Novissima. Bovenbouw architectuur

realiseerde er in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut ‘Composite Presence’. De bezoeker

loopt niet langer in een imaginaire straat, maar in een verstedelijkt landschap opgebouwd uit 50 maquettes,

ontworpen door 45 bureaus. De maquettes, gerealiseerd op schaal 7/100, hebben een zekere overmaat. Je kijkt

niet boven een dakenlandschap uit, maar je kunt letterlijk binnenkijken in de vele woningen, administratieve

gebouwen, culturele centra, kantoren, archieven en sportinfrastructuur die als een immense

driedimensionale puzzel in het Belgisch paviljoen bij elkaar werden gebracht.

Sommige projecten werden verschaald, andere gespiegeld of geknipt opdat ze in het nieuwgevormde

landschap zouden passen en er de contouren van straten, pleinen, en open ruimtes in zouden a�ijnen. Het

politiekantoor van De Smet Vermeulen staat er bijvoorbeeld naast het kantoor-woongebouw Bailleul van

Marie-José Van Hee, en de bibliotheek van O�ce Kersten Geers David Van Severen dialogeert er met de

verbouwing van een 19de- eeuwse rijwoning door Ura. De plasticiteit van de maquettes biedt een zintuiglijke

ervaring aan de tentoonstelling. Gevelbekleding, schrijnwerk en interieur realiseerde men in gebeitst
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multiplex of geschilderd MDF, her en der afgewerkt met potlood, schuurpapier of freesmachine. Ze maken

de vele variaties in de Belgische architectuur tastbaar en weerleggen, op subtiele wijze, de internationale

pogingen om de architectuur in ons land onder één noemer te vatten.

Maar dat is slechts één aspect van de tentoonstelling. Veel boeiender is de vraag naar het belang van

architectuur en stedenbouw die dit heterogene stadslandschap oproept. “Hoeveel structuur hebben we nodig

voor goede architectuur?”, vraagt curator Dirk Somers zich terecht af. Vlaanderen kent een minder

stringente vorm van stedenbouw dan plekken als Parijs, Zürich of Amsterdam. Een architect krijgt er vaak te

maken met te smalle kavels, te diepe sites, moeilijke hoekpercelen of de transformatie van binnengebieden.

Die minder geconditioneerde context maakt het werk voor een ontwerper moeilijker maar ook interessanter:

“ze brengt energie en plezier naar de tekentafel”, zegt Somers. ‘Composite Presence’ getuigt van die condities

én van de architectuurkwaliteit die daaruit resulteert.

De tentoonstelling presenteert daarmee in zeker zin een analoge stad: de 50 architectuurprojecten werden

stuk voor stuk uit hun context weggerukt maar vertonen sporen van het ontwerpwerk die die niet

vanzelfsprekende context induceerde. Samen verbeelden ze een nieuwe (ideale) stad. In 1973 liet Aldo Rossi

zijn student Arduino Cantafora zo’n analoge stad schilderen voor de Triënnale in Milaan. “Door

monumenten te verplaatsen binnen het schilderij ontstaat een stad die we herkennen, ook al is het een plaats

van louter architectonische referentie”, aldus Rossi. Maar daar waar Rossi’s ‘Citta Analoga’ eerder het belang

van architectuurgeschiedenis benadrukte, houdt de analoge stad die Bovenbouw componeerde een pleidooi

voor architectuur tout court. Ze bespeelt daarbij het rijke spanningsveld tussen de autonomie van de

architectuur en haar dienstbaarheid. Want als architectuur iets toevoegt aan een wereld die eigenlijk al

compleet is, is het dan niet een uitgesproken visie? En zijn het niet juist gebouwen met een bepaalde

zelfverzekerdheid die genereus en veerkrachtig genoeg zijn om een maatschappelijke verantwoordelijkheid

op te nemen? In tijden waarin elk gesprek over architectuur in practices of change dreigt te verzanden, brengt

het Belgisch paviljoen een pleidooi om de huidige uitdagingen tastbaarheid te geven en ze ín de architectuur

te doen landen. Tijdens een pandemische biënnale is dat niet alleen verfrissend, maar bijzonder waardevol.
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