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Charlotte Perriand, architecte, André Tournon, ingénieur 
Refuge Bivouac, 1936-1937  



ALT 2585 / EST WGS84: 384631 / NORD WGS84: 5080163, een plek met bijzondere landschappelijke en 
klimatologische condities als opgave met de vraag naar een (openlucht-) museum voor hedendaagse 
kunst als aanleiding om na te denken over wat architectuur daarin vermag en de zoektocht naar het 
wezen van architectuur door ontwerpmatige exploraties in het grensgebied tussen kunst en 
architectuur als agenda. 
 

THEMA 

Recent kreeg AVDAK (een academisch ontwerpbureau dat in 2016 werd opgericht door Arnaud Hendrickx en 
Wim Goossens) de vraag om na te denken over een (openlucht-) museum met hedendaagse kunst op 3000 
meter hoogte in de nabijheid van Nus, een gemeente in Val d’Aosta in de Italiaanse Alpen. Het idee ontstond 
op een toevallige ontmoeting tussen twee mensen en brengt de ultieme droom van een eigen bivak van een 
bergsportfanaat en de lokale belangen van een burgemeester samen rond een gedeelde interesse voor kunst. 
De vraagstelling omvat zowel het tentoonstellingsprogramma, als het landschap, wandelinfrastructuur en een 
minimale residentie voor trekkers en kunstenaars. 
 
Alle succesvolle architecten ontwerpen zowel musea, als installatiekunst en tentoonstellingsscenografieën; ze 
werken vaak samen met kunstenaars en halen te pas en te onpas kunstenaars aan als referentie voor hun 
bijzonder kijk op de wereld; heeft beeldende kunst dan misschien een bevoorrechte positie in het hedendaags 
architectuurdiscours? Wat maakt architectuur dan tot architectuur? Kunnen we hierover iets leren door de 
disciplinaire en institutionele grenzen te verkennen van beeldende kunst? Kunnen mechanismen uit beeldende 
kunst architectuur inspireren, of zelfs genereren? Kan ik als architect deze mechanismen toe-eigenen om mijn 
eigen praktijk te voeden? Kan ik door de confrontatie met kunst mijn persoonlijke kijk op architectuur beter 
begrijpen? 
 
De concrete vraag voor een (openlucht-)museum lijkt een ideale aanleiding om een persoonlijk standpunt in te 
nemen met betrekking tot deze vragen en te reflecteren over mogelijke zinvolle relaties tussen kunst en 
architectuur.  

RELATIE TOT DE ENGAGEMENTS 

Niet zo lang geleden onderschreef onze school expliciet het credo “architectuur is kunst of het is geen 
architectuur”. De slogan verscheen als deel van het logo op alle officiële communicatie en prijkte in grote 
letters op de gevel van het MEUROP-gebouw in Brussel, waar de architectuuropleiding na meerdere decennia 
onder eenzelfde dak met de kunstopleidingen net haar intrek had genomen. Ondanks de fysieke scheiding 
werd de verbondenheid tussen kunst en architectuur op dat moment nog steeds als vanzelfsprekend 
beschouwd. De fysieke nabijheid van de kunsten en het geloof in een inhoudelijke verwantschap hebben de 
eigenheid van de architectuuropleiding aan Sint-Lucas Brussel in belangrijke mate bepaald. 
 
Binnen deze masterstudio-omgeving gaan we zo op zoek naar betekenisvolle uitwisselingen tussen kunst en 
architectuur en onderzoeken we op welke manier dat vandaag de dag nog steeds een fundament kan zijn voor 
een kritische architectuurpraktijk. Daarmee schrijft de studio zich in in het engagement van Mediating Tactics. 
Daarnaast werd AVDAK uitgenodigd om ook deel uit te maken van het engagement The Brussels Way, dat 
naast de uitdagingen van de grootstedelijke Brusselse context, ook het potentieel van een kleinschalige 
architectuurschool in Brussel als agenda claimt. 

DOELSTELLINGEN 

Vanuit een onderzoekende ontwerppraktijk wil het academisch ontwerpbureau AVDAK (acroniem dat staat 
voor Architectuur Voor, Door en Als Kunst) aan de hand van reële opdrachten architectuur als kunstvorm 
verkennen, door mechanismes uit de kunst te identificeren, te benoemen en te contextualiseren en in te zetten 
voor het begrijpen, ontwerpen en maken van (tentoonstellings-) architectuur voor kunst. In het verleden heeft 
AVDAK rond deze thematiek samenwerkingen opgezet met diverse actoren uit het kunst- en 
architectuurlandschap die geleid hebben tot verschillende installaties en tentoonstellingsprojecten. 



 
Binnen deze masterstudio-omgeving engageer je je als student om samen met ons zoals in een projectbureau, 
te werken aan een collectief antwoord op de vraagstelling rond het openluchtmuseum. Daarvoor formuleer je 
binnen die overkoepelende thematiek vanuit een persoonlijke interesse een individueel project waarin je op 
zoek gaat naar een productieve uitwisseling tussen kunst en architectuur als bijdrage aan het onderzoek dat 
door AVDAK wordt gevoerd. 

VERWACHTE OUTPUT 

AVDAK is niet alleen actief in de masterstudio-omgeving in het eerste semester, maar verzorgt ook een elective 
op masterniveau in het tweede semester en is daarnaast ook betrokken bij expressie in de bacheloropleiding. 
Dezelfde vraag van het openluchtmuseum zal overal het vertrekpunt zijn, maar telkens wel met een specifieke 
insteek en verwachting naar output voor elk van deze omgevingen. 
 

Binnen de bacheloromgeving zullen vanuit de gegeven site ideeën worden ontwikkeld voor 
sitespecifieke meetexperimenten en zal worden nagedacht hoe die ideeën kunnen leiden tot een reeks 
autonome poëtische meetinstrumenten. 
 
Binnen de masterstudio-omgeving wordt de vraagstelling van het openluchtmuseum in de breedte 
behandeld door in een individueel project op zoek te gaan naar een productieve uitwisseling tussen 
kunst en (landschaps-, interieur- of tentoonstellings) architectuur. Iedere student zet in op één of een 
beperkt aantal tentoonstelbare documenten (planmateriaal, schaalmodel, installatie …) die 
representatief zijn voor het individuele project en tegelijk een zinvolle bijdragen zijn voor het collectieve 
onderzoek. 
 
Binnen de omgeving van de elective wordt cureren - gezien als de ruimtelijke distributie van 
argumenten en een discours - ingezet om die brede productie uit de bachelor- en masterstudio-
omgeving samen te brengen in een tentoonstelling. De elective zal dus ondermeer inzetten op het 
maken van een inhoudelijke selectie, het herwerken en optimaliseren van materiaal, het ontwikkelen 
van een tentoonstellingsconcept, het ontwikkelen van een scenografie en een ruimtelijke display… 
 

Het is de verwachting van de externe partners, die de vraag van het openluchtmuseum aan AVDAK hebben 
gesteld, dat de resultaten van het ontwerpend onderzoek publiek worden gemaakt en voorwerp van debat 
worden voor verschillende stakeholders in zowel België, als Italië. De projectvoorstellen zijn in dit opzet de 
belangrijkste ‘gesprekspartners’. Daarom wordt bij de projectvoorstellen ook steeds ingezet op autonomie van 
documenten ongeacht of het gaat om een maquette, een tekening of een ruimtelijke display gaat. In het beste 
geval zijn de autonome artefacten die binnen deze ontwerpomgevingen gecreëerd worden tegelijk ook de 
eerste stukken van de collectie van het nog op te richten museum.  
 
De publieke presentatie van de ontwerpresultaten is slechts een voorlopig eindpunt. Indien deze presentatie 
tot de verbeelding begint te spreken en er lokaal een draagvlak gevonden kan worden, zal het opzet de 
komende jaren doorontwikkeld worden. Het is dus niet ondenkbaar dat dit verhaal in de nabije toekomst tot 
een concrete realisatie leidt, waarbij AVDAK verder initiatief mag nemen en studenten betrokken zullen 
worden bij de uitvoering ter plaatse. 



  
 

  
 

  
 

 
Omgeving van Bivacco Reboulaz, landschap(s)architectuur, 2021 
Bron: 
Stefaan Vandelacluze  



  
 

  
 

  
 
Omgeving van Bivacco Reboulaz, landschap(s)architectuur, 2021 
Bron: 
Stefaan Vandelacluze  



 
 

 
 
Bivacco Reboulaz, ALT 2585m, zomer/winter 
Bronnen: 
https://mapio.net/pic/p-4094467/ 
https://holzwegeland.com/2019/02/17/valle-saint-barthelemy-bivacco-reboulaz-2560-m/ 



 
 
Omgeving van Lac de Lesney, topografische beeldvorming, 1852/1930/2005/2018 
Bron: 
https://mappe.partout.it/pub/GeoNavSCT/?repertorio=carte_storiche  



 
 

 
 

 
 

 
 
Omgeving van Lac de Lesney, dronebeelden, 2017 
Bron: 
https://www.youtube.com/watch?v=epeqyF370yM  



 
 
Thomas Thwaites, Goatman, 2016  
 
Bron: 
https://www.thomasthwaites.com/a-holiday-from-being-human-goatman/  



 
 

 
 

T.O.P. office, dépendance Hotel Furkablic, interieur/exterieur, 1986-1997  
 
Bronnen: 
https://crit.cc/wp-content/uploads/2019/09/set1zine2_V10_lowres.pdf 
http://superdemocratie.ensembles.org/actors/luc-deleu?item=29512



 
 
Roman Signer, Tisch Mit Raketen (Furkart), 1993  
 
Bron: 
https://www.phillips.com/detail/roman-signer/UK010813/121  



 
 
Max Bill, Fireplace (Furkart), 1994  
 
Bron: 
https://catalog.particip-app.ch/de/artwork/49941  



 
 
Panamarenko, Furkart, 1989  
 
Bron: 
http://ensembles.mhka.be/items/8232 
  



 
 
Charlotte Perriand, architecte, André Tournon, ingénieur, Refuge Bivouac, 1936-1937 
 
Bron: 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-perriand/popup04.html 
  



 
 

 
 

 
 
Charlotte Perriand, Refuge Tonneau, 1938 
Koen Deprez, Beach Cabins for the Belgian Coast, 1987 
Eugeen Liebaut, Vakantiehuis, 1987 
 
Bronnen: 
https://www.centredartdeflaine.com/oeuvres/le-refuge-tonneau 
http://koendeprez.com/works/beach-cabins-for-the-belgian-coast 
http://eugeenliebaut.be/?id=324 


