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Opdrachtfiche OPO 14 + 22 Master ‘Wilde Denken’   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzet: Wilde Denken  

 

 

 
 

   

 

 

Beschrijving inhoud en aanpak (geldend voor alle (4) 

masterproefomgevingen / thematische lijnen): 

 

In deze thematische lijn ‘Het Wilde Denken’ worden we uitgedaagd te 

handelen vanuit een eigen denkkader, ons te verhouden tot de 

overweldigende werkelijkheid, en onze positie als interieurarchitect hierin 

te bepalen. Door een persoonlijke en intieme omgang met de wereld 

waartoe we ons verhouden ontwikkelen we een eigen 

ontwerpbenadering. Gestuurd vanuit een innerlijke drijfveer (= het 

fantasma), losgemaakt van een heersend of opgelegd discours en met 

aandacht voor de verantwoordelijkheid als interieurarchitect, die als 

individu altijd bijdraagt aan een gemeenschappelijke wereld.  

 

 

Hoe kan het fantasma een leidraad zijn om te navigeren door de wereld 

als interieurarchitect?  

 

Het fantasma is voor R. Barthes (1915-1980) de formulering van het 

verlangen dat onze kijk op de werkelijkheid structureert, onze affectieve 

relatie uitdrukt tot ons lichaam en de omgeving waarin dat lichaam zich 

bevindt. Deze affectieve betrokkenheid kan ervaren worden wanneer iets 

in bijvoorbeeld een kunstwerk, een tekst of een ruimte je aangrijpt , 

zonder dat je meteen kunt zeggen waarom. Een resonantie tussen je 

innerlijke ervaringsruimte en de omringende wereld.  

(K. Pint – De wilde tuin van de verbeelding) 

Deze studio bestaat uit drie hoofdstukken, gaandeweg ontwikkel je een 

eigen ontwerpbenadering: 

Semester 1+2 

Campus Gent/Brussel 

Studiepunten 15 (opo 14) +25 (opo 22) 

Titularis Maxime Vancoillie (sem 1), Koen Deprez (sem 2)  

Mededocenten Tom Callebaut, Dominique Pieters  



Opdrachtfiche 2021-2022 – informatie onder voorbehoud van eventuele wijzigingen 

 

 

 

I. Traceren en formuleren van het eigen fantasma 

 

 
fragment van The Archive Hotel 

 

Tijdens deze stap doen we een verkenning van onze eigen 

innerlijke ruimte, een ruimte waar je je bewust kunt worden van 

wat je drijft: eigenaardigheden en verlangens, en ook hoe die in 

meer of mindere mate afwijken van wat via allerlei kanalen wordt 

opgedrongen en aangepraat. We gaan op zoek naar onze 

fantasmatische betrokkenheid tot de wereld die ons omgeeft, die 

in het bijzonder zichtbaar wordt in onze omgang met allerlei 

verbeeldingsvormen. Op het moment waarop iets (een 

kunstwerk, een persoon, een ruimte, een detail, …) onverwacht 

een appel op ons doet, dan ontstaat er een resonantie tussen de 

innerlijke ervaringsruimte en de omringende wereld.  

 

Op het einde van dit hoofdstuk willen we komen tot een 

formulering van het fantasma. Een beknopte uitdrukking van iets 

wat telkens weer blijft terugkeren in gelijkaardige beelden, 

ideeën, verhalen, personages of ruimtes die je aanspreken, zowel 

in de ‘echte’ wereld als in de virtuele wereld van kunstwerken. Dit 

‘iets’ staat in verband tot jezelf, het leven dat je leid of wil leiden.  

 

Een eerste vraag: wat houdt je bezig, waar lijken vele van de 

verhalen en beelden die je aanspreken om te draaien? 

 

Een tweede vraag: welk probleem spreekt er uit? In het 

fantasma spreekt een verlangen, en dat verlangen komt voort uit 

een probleem, een onvrede die ik ervaar met mijn eigen 

leefwereld. Of anders gezegd: als een bepaald probleem zich niet 

zou stellen, zou er geen gemis zijn dat een fantasmatisch 

verlangen zou kunnen opwekken om voorbij het reeds gekende 

te gaan. Het fantasma is een kracht die ons dwingt in de 

overvloed aan verbeeldingsvormen op zoek te gaan naar andere 

manieren van denken, voelen en ervaren.  

 

Eenmaal geformuleerd, kan het fantasma de ontwerproute 

initiëren en dienen als richtingaanwijzer om te navigeren door de 

ontwerproute in hoofdstuk II.  

 

II. Uitstippelen ontwerproute geïnitieerd door het fantasma 
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Ricardo Basbaum – Diagrams 

 

Elke ontwerproute bestaat uit een aantal zelf gedefinieerde 

ontwerpstappen. Het verloop van de route is eigen aan het fantasma 

en typeert je eigen ontwerpbenadering. Het verloop kan 

verschillende vormen aannemen:  

- systematische route:  

Je doorloopt een aantal vooraf gedefinieerde stappen, ze leiden tot 

een vooraf gedefinieerd einde. 

- lineaire route:  

Je doorloopt een aantal vooraf gedefinieerde stappen, het einde is 

open en wordt pas duidelijk als alle stappen in volgorde zijn 

doorlopen. 

- associatieve route:  

De volgende stap kan pas bepaald worden als de vorige stap 

uitgevoerd is, en je de nodige inzichten oplevert om te bepalen hoe je 

verder gaat. 

-  organische route:  

Je laat je leiden door wat je onderweg tegenkomt en definieert pas de 

stappen na de route te hebben afgelegd. 

- simultane route:  

Je start verschillende stappen tegelijk op, de stappen gaan in 

interactie met elkaar en beïnvloeden zo de route. 

- … 

De ontwerpstappen bestaan uit twee hoofdcategorieën:  

- infiltreren:  

Tijdens deze stap infiltreer je in een afgebakende ruimte. Het 

fantasma verhoudt zich tot deze ruimte. De ruimte kan verschillende 

schalen aannemen (ruimte ≥ mezelf, ruimte ≤ mezelf) en van 

verschillende aard zijn: fysiek (gebouw, landschap, …) of mentaal 

(herinnering, moment, …), bekend of onbekend, abstract (begrip, 

omgangsvorm, …) of concreet (object, tekst, …). 

 

Het is een actie die je onderneemt om dieper door te dringen tot een 

bepaalde materie. De actie opent een ‘mogelijke ruimte’, om dingen 

te zien, te horen, te voelen, te ervaren die je daarvoor niet kende, of 

waar je je niet bewust van was. Het is met aandacht een ruimte 

betreden en je openstellen voor wat je daar raakt, wat je opvalt. In 

deze stap leer je ook omgaan met weerstanden van de realiteit die 

opduiken tijdens het infiltreren. 
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Vormen van infiltreren: informeren, demarkeren, observeren, 

participeren, camoufleren, dialogeren, interageren, ingrijpen, 

verdiepen, inzoomen, samenleven, … 

- kristalliseren: 

Tijdens deze stap doorloop je een proces om ervaringen, ideeën, 

inzichten, bronnen, … om te zetten in een andere vorm, vaak 

gekoppeld aan een eigen medium.  

Acties eigen aan het kristalliseren: analyseren, ordenen, archiveren, 

illustreren, registreren, reflecteren, selecteren, synthetiseren, 

filteren, produceren, ... 

 

III. Collectief vormgeven aan een ‘Agora van Het Wilde Denken’ 

 

 
Building Conversation - Het parlement van de dingen 

 

Na het afleggen van de individuele ontwerproute heb je inzichten over 

het eigen fantasma, het verloop van de route en de verschillende 

stappen. Samen leiden ze tot een mogelijke ontwerpbenadering. De 

benaderingen komen voort uit het individu, worden de inhoud van de 

‘Agora van Het Wilde Denken’ en geven betekenis aan iedereen. 

We maken inzichten collectief, we vragen ons af hoe de individuele 

ontwerpbenadering werkt, wat ze kan bijdragen aan het bredere veld van 

interieurarchitectuur en hoe we ons positioneren binnen dat veld?  

Samen geven we vorm aan een verzamelplaats, een samenkomst, een 

uitwisseling.  

 

 

Semester 2 – opdrachtomschrijving  

Specifiek gericht aan die student die Het Wilde Denken omarmt. Het 

Wilde Denken, dat is iets wat je zou kunnen omschrijven als ‘het 

onmogelijke toch durven te denken’. Om die uitspraak kracht bij te zetten 

en inzichtelijker te maken, gebruik ik het beeld van de wildernis. Want, 

hou je schrap beste lezer, de zogenaamde wereld van de 

interieurarchitect waar je binnenkort deel van uitmaakt, lijkt niet alleen 

op een wildernis, maar ís dat ook. Nog anders gezegd: het grote verschil 

tussen bijvoorbeeld de architect en de interieurarchitect heeft niets te 

maken met schaal en constructie, zoals vaak wordt uitgelegd. Neen, een 

interieurarchitect is iemand die zich – in tegenstelling tot de architect – in 

een vrij veld begeeft. Anders gezegd: de interieurarchitect geniet geen 

bescherming, de architect wel.  

Dat vrije veld waar de interieurarchitect te vinden is, waar geen 

noemenswaardige spelregels gelden, is zonder meer een gevaarlijk plek. 

Die plek noem ik ‘wildernis’. En in die wildernis kun je niet anders dan 

Wild Denken, wil je kans maken om te overleven. De wildernis van de 
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interieurarchitect is geenszins dezelfde plek als de plek waarin de 

Belgische architect zich verplaatst. Belgische architecten opereren niet in 

de wildernis. Ze opereren in een beschermd gebied. Een reservaat.  

Een reservaat is een bedongen gebied, met muren, kantelen, tinnen en 

poortwachters. Een reservaat is bijgevolg een beperkt gebied. De wereld 

van de architect wordt gekenmerkt door een omsloten stuk grond, en op 

die bevochten grond opereert de architect. Op dat morzeltje grond ligt 

zijn vrijheid, maar ook zijn gevangenschap. Veel bevriende architecten 

zijn het trouwens met me eens. Ze gaan ook niet akkoord met dat stukje 

grond en met zo’n vorm van bescherming.  

We verlaten nu de wereld van de architect en houden ons alleen nog 

bezig met de interieurarchitecten van de toekomst, jullie dus. We hebben 

geleerd dat een reservaat eigenlijk een veilig plek is – in tegenstelling tot 

de wildernis die altijd aards gevaarlijk blijft. In de wildernis loert het 

gevaar vanuit alle hoeken en kanten. Het komt er dus op aan je te 

wapenen en het onverwachte te omarmen. Om voorbereid te zijn op dat 

onverwachte, moeten moderne interieurarchitecten methodologieën 

ontwikkelen en gereedschapskoffers uit de grond stampen met tools die 

kunnen helpen bij het overleven. Kortom, als interieurarchitect moet je 

een soepelheid van denken ontwikkelen zodat je, zodra zich iets in de 

wildernis aandient (en dat is altijd iets onverwachts), je weet wat je moet 

doen. Als je niet ten prooi wilt vallen van de wildernis tenminste. Je leren 

beschermen doe je gemakshalve binnen de contouren van de faculteit. 

Zich op een meer dan comfortabele manier positioneren binnen de 

steeds veranderende spelregels van de wildernis, moet dan ook de eerste 

zorg van een interieurarchitect in spe zijn.  

Daarom alleen al is het niet nuttig om studenten Interieurarchitectuur op 

te leiden in een welbepaalde voorspelbare of gangbare richting. Het heeft 

bijvoorbeeld weinig zin om studenten te leren hoe ze slangen bezweren, 

met het excuus dat er momenteel te veel giftige slangen zijn (om bij mijn 

metafoor van de wildernis te blijven). Welk nut heeft dergelijke bagage 

(en een met lof overladen diploma om slangen te bezweren) als de 

studenten na hun afstuderen toevallig geconfronteerd worden met een 

slecht gehumeurde tijger? Net afgestudeerde studenten die alles van 

slangen afweten, zullen zich in de laatste seconde van hun leven 

bedrogen voelen: ze kregen geen adequaat materiaal mee om zich te 

beschermen tegen tijgers. Omgekeerd is dat ook het geval. Stel, je bent 

een kraan in het vangen van vervaarlijke tijgers, en je hebt daar ook een 

diploma voor op zak hebt. Maar plotseling trap je op een gifslang die je 

genadeloos bijt. Wat ben je dan met je diploma tijgervangen? Opdat jullie 

niet in een dergelijke val zouden belanden, hebben we voor jullie deze 

zomer zoiets als Het Wilde Denken ontwikkeld. 

 

Benodigde materialen 

- ‘Material Matters, het Alternatief voor onze Roofbouwmaatschappij’, 

Thomas Rau & Sabine Oberhuber (2016)  

-  ‘Four Walls and a Roof’,  Reinier de Graaf (2017) 

- Quinta da Malagueira Estate, Alvaro Siza, ’Revisiting Siza, An Archeology of 

the Future‘,  Architectural Review, 2015. 

- ‘Office Baroque’, Gordon Matta Clarke (1977) 

- ‘Towards an interior History’, Suzie Attiwills (2004)  

- ‘FOND VII/2 1967/84’,  Joseph Beuys, uit  https://www.tate.org.uk/whats-

on/tate-modern/exhibition/joseph-beuys-actions-vitrines-

environments/joseph-beuys-actions-1 

- Untitled (Stairs), Rachel Whiteread, uit 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/whiteread-untitled-stairs-t07939  

- ‘Time Horizon’, Anthony Gormley (2006) ( 

https://antonygormley.com/projects/item-view/id/255#p0 )  

- ‘When Faith Moves Mountains’, Francis Alÿs (2002) 

- ‘Host space‘,  Fred Scott : het potentieel van bestaan de ruimten die zich 

lenen tot nieuwe activiteiten, nieuwe vormen van bewonen 

- ‘Old Buildings as Palimpsest: Toward a theory of Remodelling’,  Rodolfo 

Machado (1976)  Metafoor waarin het overschrijven wordt ingezet om 

hergebruik te verduidelijken 
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Timing 

 

Semester 1 :  

 

 Activiteit Toelichting 

WO 29.09 INTRO 

 

 

intro opdracht + Impossible Conversation 

over het fantasma 

WO 06.10 I. traceren + 

formuleren 

 

- collectief voorstellen initiatie van de 

beeld-hypomnèma – eerste poging tot 

formulering fantasma 

- dubbellezing Tom & Maxime: 

ontwerpbenaderingen 

- collectief gesprek: detectie 

ontwerpstappen 

 

WO 13.10 I. traceren + 

formuleren 

- collectief voorstellen verderzetting van 

de beeld-hypomnèma – DasArts 

Feedback Method - formulering 

fantasma 

- fantasmavelden vormen 

 

WO 20.10 I. traceren + 

formuleren 

II. ontwerproute 

- verderzetting van de beeld-hypomnèma 

– feedback per fantasmaveld 

- voorstellen routemap (aandacht voor 

verloop, stappen, gekoppelde 

methodieken en mediums) 

 

WO 27.10 REVIEW I - voorstellen verfijnde routemap + eerste 

uitgevoerde stappen 

 

WO 03.11 II. 

ontwerproute/bezoek  

- ontwerproute volgen – feedback per 

fantasmaveld 

WO 10.11 II. ontwerproute - ontwerproute volgen – feedback per 

fantasmaveld 

 

WO 17.11 II. ontwerproute 

 

INTENTIEVERKLARING 

- ontwerproute volgen – feedback per 

fantasmaveld 

 

WO 24.11 II. ontwerproute 

 

INTENTIEVERKLARING 

- ontwerproute volgen – feedback per 

fantasmaveld 

 

WO 01.12 II. ontwerproute 

 

INTENTIEVERKLARING 

- ontwerproute volgen – feedback per 

fantasmaveld 

 

WO 08.12 II. ontwerproute - ontwerproute volgen – feedback per 

fantasmaveld 

 

WO 15.12 II. ontwerproute 

III. Agora 

- ontwerproute volgen – feedback per 

fantasmaveld 

- collectief vormgeven Agora van Het 

Wilde Denken 

 

WO 22.12 II. ontwerproute 

III. Agora 

- ontwerproute volgen – feedback per 

fantasmaveld 

- collectief vormgeven Agora van Het 

Wilde Denken 

 

- KERSTVAKANTIE  

WO 12.01 REVIEW  
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Semester 2 :  wo 16/02/2022  

Introductie + mondelinge presentatie intentieverklaring 

          Lessen (zie uurrooster) 

          17/06/2021           masterjury Brussel 

        18/06/2021           masterjury Gent 

 

 

Eventuele aanpassingen en verdere invulling van dit tijdschema (met 

onder meer tussentijdse reviews) worden via Toledo of door titularissen 

gecommuniceerd. 

 

 Activiteit Toelichting 

Week 1   

Week …   

Week …   

Week …   

Week …   

Week …   

Week 14 Eindevaluatie  

 

Evaluatieprocedure 

evaluatiecriteria, evaluatieprocedure, timing, output, deadlines en vormvereisten  zijn 

terug te vinden in de ects fiche, en in de algemene opdrachtfiche master. 

 

 
 


