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doelstellingen
Doelstellingen algemeen:
Architectuur maken die het maakbare, het doenbare en het toelaatbare bevraagt door middel van ontwerpend onderzoek.
De output is een werk dat de positie van de ontwerper bepaalt en verduidelijkt, gevoed door eigen interesses/affiniteiten
t.o.v. de discipline architectuur.
Theoretische component: Mixed Media.
Kernwoorden algemeen: verdieping in het eigen traject, introspectie, positionering en reflectie.
Doelstellingen specifiek:
- 5A1 De student kan een relevant ontwerp genereren vanuit verschillende ruimtelijke niveaus en de dimensie tijd.
- 4A2 De student kan in een creatief ontwerpproces methodologisch te werk gaan.
- 4A3 De student kan een eigen onderzoek- of projectstrategie formuleren.
- 7,2 De student kan continu en creatief zijn kennis uitbreiden.
- 5C1 De student kan een relevant ontwerp genereren vanuit een complexe cultuur en maatschappelijke analyse.
- 6A1 De student kan op persoonlijke wijze zijn onderzoek grafisch en mondeling communiceren vanuit artistiekarchitecturaal perspectief.

inhoud: thema en programma
kernwoorden
transitie, narratives, positionering

vraag
Onderzoek en ontwerp het thema TRANSITIE in de site van de abdij van Villers-la-Ville, meer bepaald : de transitie tussen
leven en dood (Necropolis). Door middel van een creatieproces dat leidt tot een creatie positioneert de student(e) zich ten
opzichte van het thema TRANSITIE in de architectuur: de student(e) genereert een ‘monologue intérieur’ die in beeld en
materie wordt onderzocht en gemaakt (een narrative).

thema
transitie
inhoud
In het onderzoek naar manieren om het thema transitie te ontwerpen en te maken met het oog op het verbeteren van de
ERVARING (de mens als deelnemer) als antidotum tegen architectuur als OBJECT (de mens als toeschouwer) in het
actuele architectuurbedrijf en –discours speelt het aspect TIJD een centrale rol.
* Hoe zet de student(e) het besef van metrische tijd (mechanisch metrum) versus subjectieve tijd (organisch
fluïdum) in in creatieprocessen in architectuur, meer bepaald in de bewuste creatie van transitie als instrument
om tijd ruimte te geven, en ruimte tijd ?
In het onderzoek naar manieren om het thema transitie te maken in materie, als essentieel onderdeel van een
architectuuropleiding, leert de student(e) het belang en het potentieel van de beheersing en het verstandig ondergaan van
de wetten van de materie en het maken, als antidotum tegen een actueel architectuurdiscours dat zich daar al te vaak van
distantieert.
* Hoe is de MATERIE (het maken, het gemaakte) de generator van de ERVARING (het dromen, het
gedroomde), vertrekkend van de inspirerende materie in de tijd en de ruimte van de gegeven site van de abdij van Villersla-Ville ?
Het is niet de bedoeling om een replica te maken van het ‘oude’, maar eerder het transformeren, muteren in een geëigend
architectuurvocabularium en architectuurdiscours.
Aldus vragen wij naar:
1.

Ontwerp en maak ‘transitie’ (tussen leven en dood : necropolis) als generator van ervaring van ruimte en tijd, als
plaats en moment waar ruimte tijd wordt en tijd ruimte wordt.
De student(e) moet dit ontwerp(proces) situeren op drie schalen:
- het geheel (globale visie, steeds in relatie met de context) ;
- het fragment (steeds in relatie met de context en het geheel) ;
- het detail (steeds in relatie met het fragment, het geheel en de context).
2. Situeer en ontwikkel dit creatieproces in en vanuit de site van Villers-la-Ville (= het terrein). In deze site situeert de
student(e) het geheel van haar/zijn ontwerp, waaruit vervolgens een fragment wordt gekozen voor diepgaander
onderzoek, om uiteindelijk zeer diep in te gaan op het (constructieve en architecturale) detail.
3. Contextualiseer dit creatieproces en deze creatie, als standpunt-inname, in het actuele architectuurbedrijf en –
discours.
De architectuurtekening (de verticale doorsnede) en de architectuurmaquette (de doorsnede-maquette) zijn de centrale
instrumenten van het onderzoeks- en creatieproces, van de output en van de finale presentatie. Deze instrumenten
worden consequent ingezet bij het onderzoek naar de context, het geheel, het fragment en het detail. Een finale
reflectiebundel incorporeert het proces, de uitvoering en de reflectie op het gedane parcours.

timing en werking
TIMING
FASE I : W1 - W3 ANALYSE & VERWONDERING: Analyse van het landschap en de ruïne (terrein, geologie, klimaat,
…) ; intensieve ervaring van de site : topografie, werken ter plaatse, observatie ; data-collecting : opmeting, fotografie,
tekeningen, … Deze fase focust expliciet op de drie schalen: het geheel, het fragment en het detail. (de tekening:
landschapssnede, waarnemingstekenen,...).

FASE II : W4 - W7 POSITIONERING & PRODUCTIE: De student(e) bewandelt en bepaalt de (bouw)plaats in het
landschap (het fragment) en voert zijn/haar construct uit door middel van de tekening (de verticale doorsnede + storyboarding), de maquette (de doorsnede-maquette), en andere media naargelang de productie.
FASE III: W8 - W11 PROJECT / HET DETAIL: Rigoureuse uitwerking van het detail door middel van de tekening (de
verticale doorsnede), de maquette (de doorsnede-maquette), en andere media naargelang de productie.
FASE IV: W12 -W13 THE JOURNEY & THE PRACTICE: Na een intense productie- en uitvoeringsfase maakt men een
beeldende en tekstuele reflectie van de gedane processen en synthetiseert de student(e) haar/zijn positie als ontwerper in
een reflectiebundel (A5>A3 format). Het project wordt gefinaliseerd en ingebed in een persoonlijke hedendaagse praktijk.
FASE V: Jury en toonmoment (tentoonstelling).
WERKING
De studenten werken in groep (max. 2/3) en op individuele basis. De ateliersessies alterneren met begeleide oefeningen
en zelfstandige werksessies. Er is een registratie van de stand van zaken ‘voor’ en ‘na’ na elke sessie. Het atelier nodigt
externe tutors uit en organiseert wisselwerkingen met het verticaal atelier (S2 & S4). We experimenteren met
verschillende presentatievormen: in de studio en op locatie(s).
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evaluatievorm
zie ects fiche en competentiematrix;
specifiek:
De output wordt wekelijks voorgesteld en op verschillende (waar iedereen op aanwezig is) toonmomenten (review,
verticaal atelier) geëvalueerd. In W3, 7, 11 en 12 is er een review gepland: peer review, gastdocenten en docenten. Er is
een eindpresentatie en tentoonstelling voorzien in week 14 voor een samengestelde (intern en extern) jury.

evaluatiecriteria en vormvereisten output
zie ects fiche en competentiematrix;
specifiek:
evaluatiecriteria:
- 5A1 De student kan een relevant ontwerp genereren vanuit verschillende ruimtelijke niveaus en de dimensie tijd. (Fase II
- III)
- 4A2 De student kan in een creatief ontwerpproces methodologisch te werk gaan. (Fase I - II)
- 4A3 De student kan een eigen onderzoek- of projectstrategie formuleren. (Fase IV)
- 7,2 De student kan continu en creatief zijn kennis uitbreiden. (Fase I - V)
- 5C1 De student kan een relevant ontwerp genereren vanuit een complexe cultuur en maatschappelijke analyse. (Fase II
- V)
- 6A1 De student kan op persoonlijke wijze zijn onderzoek grafisch en mondeling communiceren vanuit artistiekarchitecturaal perspectief. (Fase I - V)

vormvereisten output: Elke groep produceert twee componenten en presenteert deze op waardige en doeltreffende
wijze in een installatie op de publieke tentoonstelling. Deze twee componenten zijn:
1. de architectuurtekening: de verticale doorsnede. Elke groep maakt (minstens) één verticale doorsnede van het
ontworpen voorstel. De doorsnede van de koepel van Brunelleschi, Firenze, wordt hier als voorbeeld gesteld.
2. de architectuurmaquette: de verticale doorsnede. Elke groep maakt deze getekende doorsnede in maquette, met
inbegrip van de werkelijke diepte (op schaal) in deze maquette, en fotografeert en/of filmt de aldus ontstane,
opengesneden ruimte(s) in centraal perspectief, met verantwoording van de brandpuntsafstand en de ooghoogte.
Daarnaast dient de student de vereiste documenten in die opgevraagd zijn tijdens de verschillende fases van de opdracht.

deel B – verplaatsingen gelinkt aan deze opdracht
Om het papierwerk voor de docenten gedurende het academiejaar te reduceren werd dit deel toegevoegd. Het
document dient pas tegen 15 oktober te worden ingediend. Op die manier bestaat er gelegenheid voor overleg met
collega’s en studenten.

Indien de docent aanduidt dat een uitstap/reis verplicht is beschouwt de school en de studentenvoorziening de uitstap
als curriculum-gebonden.
Indien de docent aanduidt dat een uitstap/reis facultatief is beschouwt de school en de studentenvoorziening de
uitstap als niet curriculum-gebonden. Niet curriculum-gebonden betekent niet dat de uitstap niet toepasselijk is.
Deelnemen is echter geen absolute noodzaak om de opdracht te kunnen uitvoeren.
Bovenstaande onderscheid maakt het voor StuVo makkelijker om een eventuele hulpvraag te beoordelen.
Gelieve er rekening mee te houden dat sommige uitstappen financieel moeilijk haalbaar zijn voor heel wat studenten.

Noteer hier de studiereis/-reizen gekoppeld aan deze opdracht:
Locatie
Parijs (Cité de l'Architecture/Art et
Métiers)

26/03/14

(V)

Noteer hier de locatie(s) waar studenten voor deze opdracht zullen werken:
Locatie
Villers-la-Ville

12/02/14

Villers-la-Ville

12/02/2014

breng hier eventueel beeldmateriaal in:

