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DE KAHN· VENTURI ONTWIKKELING VAN PALLADIO 

van histories gegaven 
tot modern antwoord 

p.blom 

We schrijven ± 1480. 

Palladio moet nog komen. 

De robin-hood van de renaissance. 

Het systeem, gebaseerd op de abstraktie van de 

wetmatigheid i.p.v. op de evolutie van de ervaring : 

koppelt de bewoner los van de architektuur. ! 
Een bevrijding ?! 

Moet de architektuur niet terug geschreven zijn op de 

huid van haar bewoners, m.a.w. moet de architektuur 

niet het tijdelijke en plaatselijke omhullen in plaats 

van het universele !I 

Het perspektief, de ontdekking in de renaissance, 

wetenschap, plaatst alle gebeurtenissen in een vlak ! 
Dit brengt de werkelijkheid terug tot de illusie, 

symbolen van een werkelijkheid. 

Zo speelt in de architektuur zich alles af in de gevel. 

Kolommen worden halfkolommen ... 

Het is juist in deze illusoire wereld dat Palladio de 

ernst van de renaissance dogma's ironiseert, en zo de 

weg opent naar een 'inclusive approach' van het 

exclusieve siesteem. 

Na en tijdens een intem;ieve training in autonome 

modellen die villa's heten belandt Palladio in de 

betrekkelijkheid van de stad. 

Via z'n aanzet tot het manierisme belanden we 

tenslotte bij Gaudi, Portoghesi en Venturi vreemd

genoeg alien eindigend op "i''. 

l ~/ I 

a. palladia 
----·~~~--~--
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Vergelijk Palladio's 1e villa met die van bestaancle 

renaissance villa's -
en duidelijk is zijn zucht naar systematisering van de 

plattegrond, gedikteerd door de wetten van het 

perspektief en de geometrie. 

De architektuur onttrekt zich aan de stad en in 

tegenstelling tot de evolutief gegroeide oude stedelijke 

architektuur, waarmee de stedeling zijn noodzakelijke 

band had, ontstaat een traditieloze (dwz. niet stoelend 
op ervaring, maar axioma's) esthetiek en wordt de 

architektuur het proeflaboratorium van revolutionaire 
inzichteri. 

Wat betreft de villa's, weg van de stad, hierin kan de 

renaissance-architekt, de gilde-loze specialist naar 

hartelust in een letterlijk cultureel vacuum zijn proef

modellen optrekken. Hier ontstaan de meest 
autonome centraalbouwvilla's. 

Duidelijk is, dat, wanneer eens de architekt deze 
absolute idee, terug in de stad, zal moeten relativeren, 
hij plotseling voor grate konflikten komt te staan. 

Konflikten die ontspringen uit de tegenstelling 

VERHEERLIJKING VAN HET INDIVIDU D.M.V. 

AUTONOME IOEAAL : VILLA 

DIENSTBAAR MAKEN AAN DE KOLLEKTIVITEIT 

O.M.V. BETREKKELIJKE OPSTELLING PALAZZI 

Het is hier waar van de villa-laboratoriumsituatie, die 

de opvattingen geen strobreed in de weg legt en zo 
leidt tot een GENERATIEF proces wat hemelse vervol

making van de idee beoogt, overgegaan moet worden 

naar een MUTATIEVE verwezenlijking van het ideaal. 

In de stad zal deze n.I. niet langer de werkelijkheid 

kunnen overschaduwen maar zal door een wissel
werking het model geschandaliseerd moeten warden 

( Ragione, Valmarana, Barbara no). 

Een ideaal zal steeds meer inhoud krijgen, wanneer 

het wordt afgebeeld in kontrast met de tegenkrachten. 
Zo ontstaat een gelukkige onvolmaaktheid die ik 

waardeer in juist die gebouwen van Palladio. 

... ,. 

1 
I 
l 

PALLAD.10; . VILL.4\ CjODi 

Principles of Palladio's architecture 

Palladio's Geometry : The Villas 

15~0 

In a chapter on abuses in architecture, Palladio 
remarks as follows : 'Although variety and things new 
may please every one, yet they ought not to be done 
contrary to the precepts of art, and contrary to that 
which reason dictates; whence one sees, that although 
the ancients did vary, yet they never departed from 
some universal and necessary rules of art, as shall be 
seen in my books of antiquities. 
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"linea del centro" 

... 
' 

' I \ 

Palladio's relatieve opstelling tegenover de strak 
geformuleerde en streng toepasbare inzichten uit de 

beginrenaissance mag blijken uit het feit dat hij de 

ironie inbrengt. 
In de illusies, de allegorien en verwe'ilngen van tegen

stellingen in de gevels laat hij de elementen niet 

slechts voldoen aan een ideaal. 

In tegenstelling tot de andere centraal gerichte figuren 

onttrekt de zwaan zich aan het perspektivische thema 

van de kompositie. Zij behoudt haar zelfstandigheid. 

Deze kompositie van Moholy Nagy illustreert 

Palladio's benadering van de stadsebouw m.b.v. de 

gepropageerde ideaal modellen. 

... ,,, .. 
. ,, . .. 

nagy "leda" 
,,, ,':"'•.'' :i } 
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villa godi I castello type 

van plaatsgebonden 

Allereerst zullen we de vervolmaking van Palladio's 

architektuursiesteem, gebaseerd op centrale ruimte, 

met daar omheen symmetries gelegen nevenruimten 

en secundaire tussenruimten bezien. 

Palladio's eerste eigen villa waarin de aanzet tot het 

symmetries koncept voelbaar is, maar waaruit duidelijk 

blijkt hoe het geheel zich vormt vanuit plaatselijke 

venetiaanse tradities. (raamversobering, driepoort, 

dakvorm). 

.. ,. 

I 
naar 

I 
universeel · * --t_,. ...... 

rotonda 

Palladio's tolerante benadering in dit stadium blijkt 

a.a. uit het volledig terugliggen van het centrale deel. 

Welk onderdeel hij gaandeweg als representant van de 

centrale uitstraling van zijn koncept naar voren zal 

laten treden (tevens kiest hij dan voor het tempelfront) 

tenslotte wordt het toppunt van extrovertie bereikt in 

de villa Rotonda waar de centraliteitsgedachte 

letterlijk naar 4 zijden uitstraalt. 

* (Misschien moet een architekt we/ steeds de mogelijk
heid behouden om in afzondering (van de stad) zijn 

theoriee'n uit te bouwen in model/en.) 
5 
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pal ladio•s geometry the villas 

,, . 

\ 

VillA n;,. at C~ 

I 
Villo Zeno , 111. 

Cusalto. 
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Villa Pisani ai 
~Mo~ 

Villa Emo at 
Pf#l.IOlo 

Vill4 MaleOllUnta 
~ .. -.--··-.,"' 

Ii .. 
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' I. 

.... ........ 

Vilki .Asam "' 
Btll"""1 

Pif. 8. 

. .... 

What was in Palladio's mind when he experimented 
over and over again with the same elements ? Once 
he had found the basic geometric pattern for the 
problem 'villa', he adapted it as clearly and as simply 
as possible to the special requirements of each 
commission. He reconciled the task at hand with the 
'certain truth' of mathematics which is final and 
unchangeable. The geometrical keynote is, 
subconsciously rather than consciously, perceptible 
to everyone who visits Palladio's villas and it is this 
that gives his buildings their convincing quality. 

' ' •. 

*ratio= 
verhouding 

j 

I 

, sleutel 

Vil14 Rotortda · 

'J ~' 

Yet this grouping and re-grouping of the same pattern 
was not as simple an operation as it may appear. 
Palladio took the greatest care in employing harmonic 
ratios* not only inside each single room, but also in 
the relation of the rooms to each other, and it is this 
demand for the right ratio which is at the centre of 
Palladio's conception of architecture. 

Deze hierarchische schikking der delen ; nergens 
incidenten, als aanleidingen van andere dan 

universele omstandigheden, toelatend vinden we 
terug bij ..... 
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Las espaces .. c ... 
Le support engendre un espace. 

J,u espaces • 8 ... 
La p41ro1 engendre 
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L'espace A •. 
" La travee 
ne doit contenir 
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Door de verbanning van het incident, wat, bij de 

gratie van de hierarchie tot een verfrissende verstoring 
van de orde kan leiden, blijft de ruimte autonoom. 

GENERATIE 

De centraliteitsgedachte (alle relaties van en naar de 
hoofdruimte A, vinden plaats via 'servant spaces' 

B en C) vindt z'n uitwerking in een harmoniese 
koppeling der delen. 

Het travee D is niets anders, ~egt Kahn, dan 
ruimte op zich . 

Space as God ooemt Venturi dit. 

In de welliswaar intui'tieve schikking der delen blijft 
een komp0sitoriese harmonie duidelijk voelbaar. 

Zelfs in de plaatsing van de kasten, tafels e.d. is de 
centrale struktuur at te lezen. 

.,_____ 
Adler House. 

I 
I 

Celebratie zegt Kahn . 
Oroupement des unites. 

adler house 

Kahn. 

I 
:l 

I 
I 

I 
I 

. n~~HJS 

,If"' 

MUTATIE 

Venturi zal, evenals in Palladio's Palazzi (zowel plgr. 
als gevels) dit gegeven van hierarchiese struktuur 
doorkruisen en gebruiken om het chaoties geheel 
(wat ontstaat door diverse omstandigheden die tot 
konflikten met die hierarchie leiden) in onder te 
brengen . 

Zoals in Palazzo Thiene en Valmarana elke ontkenning 
van een beginsel leidt tot een bricoleus fenomeen · 
Wordfde-ze- verwarring gestruktureerd_dOOF.een •sym 
met;;;-k~lomindeling (vice versa). -

De waarde van het invoeren van een thematiese orde 
(onderliggende struktuur die aangeeft aan welke 
relaties vorm moet worden gegeven) is haar ontkennen. 

''f'l';'. 

. ~- • .' ' !~ • 
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ingrediinten 

Kontrast 
klassiek gegeven - onnozel fenomeen 

Door het ternpelfront als element voor z'n 

architektuur te nemen probeert Palladio de link met 
de teloorgegane oude cultuur te herstellen ervan 
uitgaande dat de tempel op zich het archetype van het 
toenmalige huis representeerde. 

Het image van een gebouw : alledaagsheid van het 

wonen met klassieke allusies omwonden. 

Zo herinner ik mij een stadhuisprojekt van Venturi, 
wat de identieke vorm (iets kleiner) zou krijgen van 

de Eifel-toren. 

•· 

Saraceno 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

~+o 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

Low house, trad. 
amerikaans ± 1880. 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
= 0 0 

._ ....... 
I Huis Venturi 
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. . : . over de gavel D n 
zegt Palladia a a 

L_,._ VILLA EMO ..... 

He turned to the classical temple front, which offered 
a motif associated with dignity and nobility, and 
invariably adapted it to the fai;:ades of his villas. 
The reasons for this were given by Palladio himself in 
a passage which shows how for him practical 
considerations and principles of a higher order went 

hand in hand. 
'I have made the frontispiece (i.e. the pediment of the 
portico) in the main front of all the villas and also in 
some town-houses ... because such frontispieces show 
the entrance of the house, and add very much to the 

Venturi 
Trubeck en wislocki houses. 

Gebruik van klassiek gegeven (palladiaans) om 

onnozele vorm tot monument te verheffen. Het 

zuivere beeld ~ wordt juxtaposed 

( = gesteld in relatie met) een onzuivere kompositie. 

Het gevolg is een besmet ideaal. (ugly +ordinary) 

---

I 

EMO 2-0NDERFRONT 

grandeur and magnificence of the work, the front 
being thus made more eminent than the rest; besides, 
they are very commodious for placing the ensigns or 
arms of the owners, which are commonly put in the 
middle of the front. The ancients also made use of 
them in their buildings, as is seen in the remains of 
the temples, and other public edifices, and, as I have 
said in the preface to the first book, they very 
probably took the invention and the principles 
(of them) from private buildings, i.e. from the houses. 

---

Pars pro toto 
Objekt krijgt 
taken waarmee 
relatie met 

grotere gehelen 
(stad, landschap) 
kan worden gelegd. 

---------
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Waarom al dit voorafgaande over villa's, welnu, veel 
van het hierin ontwikkelde (als aangegeven) architek

tuursiesteem komt tot uiting in de stedebouw van 

Palladio, zelf schrijft hij : 

Fa~es of ancient domestic buildings were unknown, 
but with the application of the temple front to the 
house Palladio believed that he had re-created them in 
form and spirit; his reconstruction of the front of the 
ancient house in Balbaro's Vitruv.ius shows a large 
eight-column portico Pl. 23c. His conclusion was 
founded on two fallacies, an erroneous theory of the 
development of society, and an erroneous theory of 
the genesis of architecture. He thought 'that man 
formerly lived by himself; but afterwards, seeing he 
required assistance of other men to obtain those 
things that might make him happy (if any happiness 
is to be found here below) naturally sought and loved 
the company of other men; whereupon of several 
houses, villages were formed, and then of many 
villages, cities and in these, public places and edifices 
were built.' Therefore, he concludes, private houses 
were the nuclei of public buildings; in other words, 
temples reflect the appearance of the ancient house. 

Private houses are the nuclei of public buildings. 
(hoor ik daar : een huis is een kleine stad of zoiets ?! ) 

(van Eyk) 

In de palazzo Antonini te Undine is te zien dat 
deze stelling zeer letterlijk wordt genomen. Het is 
nog een villa, met (asymm.) een keuken uitgebreidt 
om de kavel nuttig te vullen. 

j •. , 

Palladio's 
ANTONINI 
undine. 

Het is echter de eerste aanzet (ik weet niet of het 

ook kwa jaartal klopt) naar een aantasting en 

uitbreiding van het villa patroon naar de gegevenheden 

van de stad. 

Het uniforme model wankelt. 

10 
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Tegenstelling tussen twee richtingen, langs en naar het 

gebouw, mondt uit in de vorm van de galerij. 

Deze maakt beweging LANGS de gevel mogelijk, 
maar door het uitspringen van het centrale (villa) 
gedeelte is ook voldaan aan de asrichting welke de 
nadering vanaf het plein moet aangeven. 
Vergelijk villa Cornaro. 
Dit konflikt stolt in de 4 kolommige hoek (zie K.) 

De sterke vertikale geleding (zie weer Cornaro) 
verwijst naar de villa in het wijdse landschap, het is de 
vertikaliteit die hierin het gebouw z'n monumentale 
plaats geeft. 

Opmerkelijk is inderdaad dat, zodra dit wijdse aspekt 
verdwijnt (THIENE) er een meer horizontale geleding 
plaatsvindt. ---

duidelijk 'villa' element 

De plattegrond van het palazzo Chiericatie is verder 
nog duidelijk villa-achtig. lets wat later veel stedelijker 
vorm zal krijgen. 

11 
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Verder bordurend op het 'huis-is-de-kern-van-openbare

gebouwen-idee' dit palazzo voor Thiene, waarbij 

verwezen kan worden naar de overeenkomst in gevel 

met het huis Thiene. 
Voor het eerst worden kolommen illusies van 
kolommen, opgetrokken uit hetzelfde materiaal als 

de wand. 

De tegenstellingen in de gevel zijn talloos. 
Verdieping : gladde stenen waardoor struktuur van de 

vertikale kolommen du-idelijker wordt. Echter toch 
zeer grove blokvormen op ioniese zuiltjes tangs raam 

die deze bewering weer ontkennen. 
De dorpels van de benedenvensters, die als aanleiding 

zijn genomen om in deze ruige muur een tegengesteld 

gladde lijn te brengen. 
Kortom verwe'(ing, verwarring en relativiteit. 

Als basis idee neemt Palladio de plattegrond van het 

romaanse huis met z'n binnenhof waarlangs de 
vertrekken zijn gesitueerd. 

Het basement (welks rustieke behandeling een 

verwijzing kan zijn naar de begroeiing op de villa Godi) 

heeft een sterke horizontale geleding. 
Deze wordt gaandeweg overgenomen door de 
vertikaliteit van de kolommen op de bovenverdieping. 

Het geheel is een enorm kompleks van wel en niet 
dominerende horizontale en vertikale lijnen. 
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Huis te Phih1delphia. 

De wereld van illusies die in de gevel gestopt worden 

en het huis als kern voor het openbare gebouw mag 
nogmaals blijken uit dit romaanse (= te Rome) huisje 

welke Palladio kennelijk tijdens zijn tocht naar het 

oude Rome gezien heeft. Het palazzo Thiene is 
eigenl ijk 7 van dezehuisjes gekoppeld door horizontale 
lijnen .... 

Voor het beeld van de bejaardenbehuizing in 

Philadelphia koos Venturi voor het archetype van een 
er voorkornend huisje. 
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11
• .' ·l p :_t r-·f, ~ • Als basis voor dit gebouw kiest Palladio voor de aan 

,_..._.,_lf'llf~-....,...,.,.1 · ; .... I 1 
'11 • ••~ • ._·~ j -'-·-I een hof gelegen voor en achter vertrekken, het arche· 

·~:-J ·.·. · l • • • • • • I · · · -d· . : type van het griekse huis . 

. t.·~ .... · ..... FW .. . • .. i. f .. ·~.. . . • • I- .n ~-. ',., ;· Belangrijk is hierbij dat langzamerhand d11 ingredienten, 
, ... · .,. • • ...... ~ ._, ,• .. : ontdekt in de vma-studies, n,I. een portaal (atrium), 

• • ....... &f :.. ... ::.f een oentrale hal (binnenholl, de"'"""" en de hil"aan : • • • • : :-.·:· ..... (.
1
. :c· .· , .• ~· .~ ... ~n~::s~~chikte kompositie van vertrekken steeds. 

_ _ i Hier worden deze elementen nog binnen een siesteem 
van het griekse huis geplaatst, maar toch .ook al, los 

_ Palladio geraakt tot (met behoud van de hierarchie 
der delen) een vrijer situatie gericht geheet,,. 

, " 
. { I ',; ' "'' -~'' . " 

: r '-:-.·q• "'" l < ;:: Ide universele abstraktie naar de eisen van de plek 

·~· -.... r~.·,:~:., 'I Later blijkt dat m,b.v. deze genoemde ingredienten 

-·--. . ··-.. ... ·~--., .... ~_.___.. 

··~·:' .. , :·(·~· ··''l 
',4S ·: .. !'° ,f·,, i,. t • \1 

~:t-'~·'./; ' . 
........................ •:'/ l I ,(';+~ 

In tegenstelling tot b.v. chiericatie is lseppo Porto 
gelegen in een nauwe straat, vandaar de sterke 

: horizontale geleding. Zo ontstaat een niet dominante 

• plaatsing in de straatwand. De binnenhof daarentegen 
valt op door een gigantiese kolommengalerij welke 
van een monumentaliteit zijn die schokkend voor 
de straat zou zijn, maar juist de maat van deze prive 
binnenhof enorm vergroot. 

~U.~~~:.;J.L~~UIULJd::.Ji.l!!....~;;:8.=J..l;:;;:.;;;..;;..;;ll;:ill:.iW..,lltdlt:L. Het lijken twee naar elkaar toegekeerde villa-voorgevels 

he(spfeQel - effect 

laeppo Porto 

\ ··- ·- ....... - . 

.-.-.----~--·. --- ·-...._ 
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Venturi : Marth canton ohio 
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Het konflikt wat Palladio aangaat met de wetmatig· 
heden en schoonheidsidealen van de renaissance· 
meesters is wel het duidelijkst in dit palazzo dellit 
Ragione. 
Het bestaat uit een omringstruktuur random een 
bestaand goties (?) gebouw. 
De nieuwe galerij bedekt welliswaar de 'ouderwetse' 
gevel, maar het maat-loze (variabele) karakter van de 
bestaande struktuur wordt door Palladio aangegrepen 
als uitgangspunt voor zijn maatsiestematiek. 
Palladio probeert door een nieuwe loggia te maken 
het oude gebouw konstruktief te ondersteunen maar 
tevens het openbare karakter ervan, gelegen aan 
Vicenza's grootste plein, te benadrukken. 

De oplossing om de chaotiese maatstruktuur in een 
strak verhoudingssiesteem in te passen wordt 
gevonden in het invullen van de verschillende 
openingen met bogen van eenzelfde maat waarbij 
inpassing in de kleinste opening als maat wordt 
genomen. 
De juxtapositie van deze 'schone' nieuwe ordening 
op de bestaande oude struktuur komt tot uiting in de 
afstand die elke, vanuit het schoonheidsideaal 
geplaatste, boogsteunende pilaster heeft t.o.v. de 
toevallige indeling der penanten. 

. 
bestaande kerk 
betrokken bij 
nieuwbouw 
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Palladio probeert . het nagenoeg onmogelijke : het 

vormeloze binnen een vorm the krijgen. Het is zoiets 
als in de poezie de spreektaal tot een dichterlijke 

vorrn te willen brengen . 
Er wordt gezbcht naar de grenzen tussen de schoon

heidsideaal gebonden vorm en de chaos waartegen in 
feite dat ideaal gesteld wordt en van waaruit deze 

wordt gewaardeerd. 

Deze bemoeienis van Palladio met de 'oude vorm' 
rnoet rn.i. gezien warden als een ironiese kritiek op 
het door de humanistiese meesters gedikteerde 

esthetiese genre, die wars was van alle volkse vormen. 

Uit het feit dat polariteiten, het vrijblijvende en het 
autonorne binnen een gegeven konfliktueus worden 
samengebracht blijkt dat ze aan elkaar bestaansrecht , 
ontlenen . orde gaat, zonder chaos ten onder in 
levenloos formalisme chaos leidt, zonder ordening, 

tot evenmin levensvatbare vrijblijvendheid. 

.. 

1 HtG'i I I.'.,, ttJ' ,,,, • t tbtbt' .1 ldi .;·~.1o-:·· < 

: ·= -·- --

Ragione, 

System of Palladio's 'Basilica' 
From Quattro Libri 
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30d-Palazzo Valmarana. From falladio's 
Quattro Libri 

I , . 
' ' 

\ i 

3lla Palladio_ Palaao 
Va_lmaranJl, Vjcenza, I ~o~ 

vALMAAANa 

1 atrium 
2 trap 
3 hof loggia 
4 vertrekken 

De architektoniese grap, het verzwakken van de hoek, 

die in de bestaande arch, conventie als meest massief 
beschouwd moe-st warden (h_et~een ook beteke11c:l~ _9a.t het 

gebouw zich sterk binnen z'n eigen grenzen 

manifesteerd) moet gezien worden als een heldere 

poging om een verbinding met de oude stad tot stand 

te brengen. 

Anderzijds heeft het ook te maken met het naar voren 

tredende tempelfront van de villa. 
Maar eveneens met de 'moeilijke hoek' van het 

palazzo Chiericatie, waar Palladio de HOEK enorm 

benadrukt door 2 kolommen op 1 plaats te zetten. 

Hier bevrijdt hij zich door de hoek juist vrij te laten ... 

Een uitdrukkelijke symmetrie beteugeld te komplekse 

verweving van de gevelelementen. De plattegrond 

laat op eenzelfde manier de schikking der delen zien 

schikking 

Naast de uiterst boeiende gevelelementen die het op 
elkaar projekteren van grote en kleine orde laten zien 

(3 zuilen zie tek.) blijkt het uitspringen van de lijst 

boven de grootste kapitelen, behalve op de hoek, 

terwijl de middelste lijst dit daar (onder de strijder op 

de hoek) wel doet. 

Dit gekunsteld omgaan met eenzelfde element {lijst) 

wordt wel de aanzet tot het manierisme ge&Yoooen. 

17 
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Gigantiese orde, gericht naar plein. 

3-bogige loggia, nadat tijdens de bouw een over

winning op de turken plaatsvindt wordt de straat

wand getransformeerd tot arc de triomphe, vol 
allegoriese voorstellingen. Dit arc-de triomphe aspekt 

spreidt zich (kwa versiering) uit over de pleinzijde. 

lo worden deze twee fenomenen, arc de triomphe en 

loggia met elkaar verweven . 

De straatzijde toont zuiver het palladiaans motief. 

Een fantastische tegenstelling. 

nl. de juxtapositie van de architraaf bouw, uit de 

dagen der tempels en de gotiese boogkonstruktie. 

Deze onverenigbare gegevens leiden tot het beroemde 
Palladiaans motief, welke zijn hoogtepunt vind in de 

zijgevels van II Redentore. 

+ 
Het Palladiaanse Motief 
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Palazzo Porto Breganze 

Herhaling van de truuk om tegenover een wijds 

terrein een strenge, zware vertikaliteit te maken 

(zie loggia della Capitaniato en Chiericati). 

Enerzijds beschouw ik het als een enorm karikatuur 

als de wolkenkrabber van Loos. 
Schaalvergroting als karikatuur van een bestaande 

conventie. Zoals Oldenburger zijn Kunstwerken 

maakt. 
Anderzijds vind ik .het bespelen van zowel de nabije 

als de afstandelijke relatie tot een gebouw, door het 

juxtaposen van grote en kleine orde, een grote 

kwaliteit m.b.t. de stedebouw. 

Boudon noemt dit : Coi"ncidence de l'espace. 

Lointain et de l'espace proche dans l'espace 

architektural de perception. 
- """' - ~- ·•d ·~·-·~-· -~~~ --~ -· .. --'!'··-··-···· 

l A. L.oos 

\ 
I 
I 
\ 

De schaalvergroting, die Venturi toepast om de 
verhouding tussen grote en kleine openingen te 

corrigeren. * 

· .. • ,,' 

-;~. 
" ·L •' ·~ . 

·--··--

De 2 nivo's waarop dit gebouw in Chandigarh van 
Le Corbusier ervaarbaar is. 
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Het geometries purisme wordt verlaten, en van een 

autonome kompositie muteert het model naar een 

relatieve schikking. 

het universele het tijdelijke en plaatselijke 

• 
• 
• 
-• 

ROTON DA kompositie BARBARANO 

I 
I 

I .. 
I 
I 
: 
I 

DE DRAAGWIJDTE VAN DE ORIGINALITIET IS KLEIN, 

ZO LANG ZE NIET VERBONDEN IS MET EEN ASPEKT 

VAN TIJDLOOSHEID. 

lo probeert m.i. Palladio, maar later ook Venturi de 
architektoniese grappen en grollen steeds te plaatsen 
in betrekking tot een universeel gegeven 
(de thematiese orde). Zo krijgt de MOP het karakter, 

de waarde, van een FABEL. M.a1son Ventun. 

DUS, BENOEM EEN AUTORITEIT, door je hiertegen at 

te zetten (DADA), warden latente voorwaarden 

manifest, en dus een belangrijkere drager van het 
konsept dan het primair gekozen uitgangspunt. 

HET DOET ER DUS NIET TOE WELK EN HOE JE DIE 

AUTORITEIT KIEST, want, HET GAAT OM HET ZOEKEN 

NAAR DE DILEMMA'S ALS BIJ EEN RADAR 

VERTONEN ZICH DE UITZONDERINGEN OP HET 

SCHERM VAN DE ORDE 

Door zo te luisteren naar de kontradikties, die door 
de omstandigheden warden opgeroepen ontstaat een 

gelukkig ( = ironies) in steen gebakken proces van 

daad en anti-daad, van DA DA DUS. 

Aan het zo ontstane resultaat is dit geluk, dezeironie, 
deze relativiteit afleesbaar. 

' ' ~· ;·~ .j. 

ju,xtapositie 

8 
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Portogbesi 1972 

Het zijn de zeepbellen van de originaliteit die 

verbonden worden met het loden blok van de immer

geldende wetmatigheid. 

Bij het opstarten van het ontwerpproces is het nodig 
een zgn. thematiese orde te hanteren welke in de 

plekgebonden uitwerking z'n specifieke vorm krijgt 

en als onderligger steeds die plekuitwerkingen tot 
elkaar brengt. 

Het is als een muziekaccoord waarop gesoleerd wordt, 
je moet, bij goede jazz bijvoorbeeld eens opletten hoe 
het konflikt tussen het accoord (het thema) en de 
saxofoonspeler wordt opgebouwd. 

Hoe deze zich in een opzwepende, agressieve strijd 

eraan probeert te ontworstelen en daarna, als hij zijn 
deel van het muziekstuk heeft verovert zich tevreden 

over deze juxtapositie t.o.v. het basisaccoord weer 
zwoel terug in het thema voegt. 

uiTYJER.KiHc; !:ER l(OMf>L..!:l::'.51TelTEH. 
-, ·~· ' 

Gaudi 1a92 

Huiswerk : 
FRANK ZAPPA AND THE MOTHERS OF 
INVENTION 

- HOT RATS-

tijd. 12:55 min. 

'THE GUMBO VARIATIONS' kant 2 
Een uitstekend ontwerp 
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In tegenstelling tot de snijdende neutraliteit van het 

beeld-loze object denk ik de rijkdom aan gei"ntegreerde 

verschijnselen nu en dan te moeten benadrukken met 

symboliese suggesties. 

Oeze suggesties struktureren, bevestigen, vertalen het 

komplexe totaal. 

In dit stadium van mijn studie denk ik een voorlopige 

associatieve beeldtaal nodig te hebben om de fantasie 

in de struktuur, via de expressie van strukturele 

elementen te duiden. 

Eveneens om te verwijzen naar aspekten in de situatie 

en/of de architurale geschiedenis zoals deze met de 

gemeenschapsstruktuur van het bouwwerk te maken 

hebben. 

Zo worden flarden van het schema, waarvan werd 

uitgegaan beklemtoond met een al dan niet geeigende, 

dan toch verhelderende beeldtaal. 

Zo zou ik tot een hernieuwde, barokke manieristiese vormentaal 

willen komen, waarop het begrip kitsch alleen van 

toepassing is, als wordt voorbijgegaan aan het 

relatieve en associatieve karakter van ironiese 
moment en. 

De barok zoals Paul Songer die bereikt in z'n werk 

"European art and my reflection" En de barok zoals 

die in het werk van Antonio Gaudi het ruimtelijk 

(zowel stedebouwkundig als interieure) funktioneren 

van zijn gebouwen in al z'n veelheid, verklaard. 

.···:.· 

;\ 
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Citaat uit : "in-eeo-of-ander-huis" 
Boek over kerk- en -bouw van Geert Bekaert 

blz. 28 

De religieuze bouwvorm 

Zoals elk ander gebouw vandaag slechts authentiek kan 
zijn wanneer het tegelijkertijd een symbool én een 
element is van de dynamische totaliteit van het 
universele menselijke woonmilieu, dient ook het 
kerkgebouw in een functionele dienstbaarheid op zijn 
eigen plaats en wijze het behoren tot het geheel uit te 
drukken. 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Het moet deze totaliteit zelfs op bijzondere w1ïze m daseauvage kerk t• Willebraak 
symboliseren. 

Deze werkelijkheid kan dus niet meer gepresenteerd 
worden in één model, in één stijl, maar slechts in een 
VEELVULDIGHEID VAN VOORLOPIGE 
BEELDEN. Als men nog van eenheid van stijl kan 
spreken, dan ligt deze in de relativiteit van het beeld 
en de vorm waarin men zich de werkelijkheid 
voorstelt als medium voor de beleving. 

blz. 29 

De creatieve bewustwording van het bestaan kan niet 
meer gebeuren in één geprivilegeerd objekt maar 
alleen nog in de algemeen gedifferentieerde vorm
geving van de totaliteit. 

Als dit schema, die konkrete vorm als een ideaal 

model opgevat zou kunnen worden, ontstaat zo dus 

het beeld van het MISLUKT IDEAAL, het 

geschandaliseerde patroon. 

In het geval van het stadse woonoord aan de 

brandweerkazerne bestaat het 'mislukte ideaal' uit 

een naar de stad getransformeerd hierarchies formeel 

van de palladiaanse villa. 
De villa welke verworden is tot een pogen om 

verschillen in stedelijke bewanng tot een synthese te 

brengen . 

blz. 98 

slaagt Dersanvage erin, radicaal moderne 
gebouwen met hun historiese gegevens te laten 
vergroeien en op die manier een continuïteit tussen 
oud en nieuw te verwezenlijken. 

. .. In het chaotiese van de omgeving werd geopteerd 
voor een struktureel expressieve vorm, die, zonder 
zich op te dringen, in de wanorde van de omgeving 
toch stand zou houden. 
De plattegrond bestaat uit een langgerekte zeshoek. 
Maar deze affirmeert zich niet als een onwrikbare 
figuur. 
Doordat de concrete vorm dit schema aan alle kanten 
doorbreekt wordt zowel de noodzaak van een sterke 
vorm als de vrijheid ervan gedemonstreerd . .. 

De villa, als een klassieke konstellatie, een VORM 
waarbinnen enkel (hierarchiese) verhoudingen tot 

uitdrukking waren gebracht. Het is zaak, binnen dit 
formele schema het huidige stadse wonen te 

Vormuleren. 
Hierbij wordt, verwijzend naar dat schema, een 
geijkte beeldtaal gebruikt die echter, ten behoeve van 
de stadse woonstruktuur zodanig is aangetast en 
verschoven dat binnen onderdelen van eenzelfde 

monumentaliteit, juist gekeerde verhoudingen worden 

aangezet. 

bert staal 
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