
 

 
 
 
 
MATERIALIZE // 
firmitas // utilitas // venustas 
 
Vitruvius (± 85-20 v Chr.) vond dat een architect zich moest focussen op 3 centrale thema’s om tot 
een goed ontwerp te komen: firmitas // stevigheid, utilitas // functionaliteit en venustas // 
schoonheid. 
 
Het voorwoord van de ‘Architectura’ gaat over het “lichaam van de architectuur”; een perfect 
lichaam, om precies te zijn. Voor Vitruvius was het menselijke lichaam in dit opzicht het perfecte 
voorbeeld van een proportioneel geheel. Na hem gebruikte ook Palladio en Le Corbusier de 
menselijke maat om tot architectuur te komen. 
 
Meer en meer wordt het scheppen van ruimte vandaag de dag door materiaal gestuurd. En dan 
niet alleen de zintuigelijke ervaring van het materiaal waarmee Zumthor ontwerpt. Het materiaal 
zelf is steeds vaker het uitgangspunt. De bewustwording van de impact van het bouwen op de 
aarde wordt steeds groter.  
 
Deze workshop gaat over de kunst van het bouwen. De kunde van het bouwen begint bij de 
kennis van het materiaal. Materialen zullen de toekomst van het bouwen zijn. Architecten zullen 
niet meer vanuit de menselijke maat ontwerpen, maar mogelijkheden van materialen zullen de 
maat gaan bepalen. 
 
In deze workshop zal het materiaal het uitgangspunt zijn voor het scheppen van ruimte. We gaan 
een bushokje voor de toekomst maken. Vanuit de eigenschappen van 5 verschillende materialen 
zullen we knippen, plakken, stapelen, duwen, vouwen, branden en/of snijden om tot ruimte en 
vorm te komen. 
 
De workshop begint met het spelenderwijs ontdekken en experimenteren om tot een 
concept/statement te komen. Er wordt gewerkt met simpele vormen en bouwelementen die 
ontstaan vanuit het materiaal. Via een aantal tussenstappen worden enkele basisbegrippen van 
de architectuur onderzocht: schaal, massa/leegte, open/dicht. Na de pauze werk je dit uit in een 
maquette. 
 
Programma – 3 april 2019 
09.00 – 09.15 inloop met koffie en thee 
09.15 –  09.29  introductie en uitleg in de hoge zaal 
9.30  kiezen uit 3 van de vijf materialen om maquette mee te maken. 
09.30 – 12.30 maken van een maquette op A5 formaat met 3 gekozen materialen 
12.30 – 13.00  schaal onderzoeken d.m.v. schaalpoppetjes en fotografie 
13.00 – 14.00  pauze 
14.00 – 17.00  op A4 formaat een 1op 50 maquette maken 
17.00 – 18.00  presentatie/documenteren/evaluatie/opruimen 
 
Docenten 
Alumni van de Academie van Bouwkunst: 
>Meintje Delisse // >Michiel Zegers 
 
Neem mee: 
- schetsblok / tekenspullen 
- snijmes / liniaal / schaar 
- camera (telefoon) 
- eten (lunch) / drinken 


