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Een innoverende combinatie tussen het keramiek en het 
meubel. Darling New c-bonded creëert geheel nieuwe, 
puristische wastafelinrichtingen. Dankzij een door Duravit 
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Tentoonstelling
What’s next?
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2016

De expositie van de zevende 

Internationale Architectuur 

Biënnale Rotterdam (iabr) werd 

voorafgegaan door een disclaimer. 

Wie deze tentoonstelling bezocht 

met de verwachting overweldigd te 

raken door futuristische visies en 

meeslepende statements, kwam 

van een koude kermis thuis. De vir-

tual reality-bril die bij binnenkomst 

werd uitgereikt, kon direct weer 

worden afgezet. Deze biënnale ging 

niet over de gedroomde stad van 

overmorgen, maar over de maak-

baarheid van nu.

Met het thema ‘The Next Economy’ 

doet de iabr 2016 verslag van een 

zoektocht naar een nieuwe balans 

tussen stedelijke consumptie en pro-

ductie. De boodschap die daarbij 

wordt verkondigd is hoopvol, omdat 

we weer durven spreken over oplos-

singen. Lange tijd overheersten ver-

ontrustende infographics over zee-

spiegelstijging, gettovorming, 

grondstoffenschaarste en vluchtelin-

genstromen. Ontwerpers maakten 

zich zorgen over de gevolgen van de 

globalisering en wezen de samenle-

ving op de sociale en ecologische 

voet-afdruk van de snel uitdijende 

stedelijke levensstijlen. Deze tendens 

van alarmeren en agenderen heeft 

plaatsgemaakt voor een nieuw actie-

gericht elan. De ontwerpwereld 

neemt niet langer genoegen met het 

becommentariëren van maatschap-

pelijke trends, maar bemoeit zich 

weer met de richting waarin de 

samenleving zich ontwikkelt.

Deze hernieuwde belangstelling voor 

maakbaarheid blijkt ook uit het feit 

dat de biënnale steeds meer een 

‘werkplaats’ wil zijn. De expositiefunc-

tie wordt kleiner, de laboratorium-

functie groeit en dat praktische enga-

gement spreekt aan. Het werkterrein 

van het ontwerp verplaatst zich naar 

het snijvlak van sociale en technolo-

gische innovatie. Daarbij passen 

eigentijdse thema’s, van ‘smart mobi-

lity’, ‘healthy cities’ en ‘urban farming’ 

tot ‘energy landscapes’, ‘maker socie-

ty’ en ‘sharing economy’. 

Interessanter is het nieuwe maak-

gerichte begrippenkader dat archi-

tecten en stedebouwers zich eigen 

hebben gemaakt. De projecten spre-

ken over ‘arrangementen’, ‘allianties’, 

‘motoren’ en ‘machines’. Een idioom 

dat getuigt van een sterke systeem-

gerichtheid en van de intentie om 

strategisch te opereren op een com-

plex en dynamisch stedelijk krachten-

veld.

Des te opvallender is het dat de ont-

werpers zelf zich steeds minder rich-

ten op het maken. De tentoongestel-

de projecten gaan vooral in op 

processen en verdienmodellen. 

Daarbij ontstaat het beeld dat het 

ontwerpen op de stedelijke en regio-

nale schaal thans vooral in het teken 

staat van business development. De 

projectenselectie van gastcurator 

Yang Lei vormt een interessante uit-

zondering op die regel. Hier is de ste-

delijke ruimte niet slechts de context 

voor het handelen, maar wordt daad-

werkelijk een poging gedaan om  

betekenisvolle ruimte te creëren. 

Door stedelijke ontwikkelingen te 

koppelen aan de herwaardering van 

bestaande ruimtelijke kwaliteiten en 

het herstel van verloren vakman-

schap, wordt het verstedelijkingsmo-

del van China van binnenuit verduur-

zaamd. Het resultaat zijn concrete 

interventies die de leefomstandighe-

den in de Chinese binnensteden ver-

beteren. The Courtyard House Plugin 

is een modulaire inbouw waarmee 

historische panden worden gemoder-

niseerd zonder aantasting van de 

oorspronkelijke structuur. In het 

1  Volgens het iabr Atelier 2050 kan op de 

Noordzee op grote schaal windenergie uit  

de omringende landen worden geoogst. 

Beeld IABR, Tungsten Pro 

2  In Stellenbosch (Zuid Afrika) heeft een 

zonne-energie project een positieve impact 

op de township Enkanini. Beeld Megan King

3  Een voormalig industriegebied wordt 

getransformeerd tot een levendig stadsdeel: 

een voorbeeld van ‘hackable’ stedebouw. 

Beeld Stadslab Buiksloterham Circulair

‘Basement Project’ worden met 

beperkte middelen de bestaanscon-

dities aangepakt van de ruim één  

miljoen veelal arme, stedelijke nieuw-

komers, woonachtig in de voormalige 

schuilkelders van Beijing.

De dominantie van het systeemden-

ken komt ook tot uitdrukking in de 

vormgeving. De meeste projecten 

bestaan uit geschreven verhalen met 

foto’s en factsheets, tegen de achter-

grond van satellietbeelden en over-

zichtskaarten. Grafisch werk, objec-

ten en installaties zijn afwezig. 

Daarmee wordt de expressieve en 

tektonische kant van het ontwerpvak 

tekortgedaan. Positieve uitzonderin-

gen zijn de studie die ‘Nederland-

wordtanders’ heeft gedaan naar de 

transformatie van het voormalige 

ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, de eigentijdse ‘val-

ley section’ van Stour City en de Flex 

Test roc waarin een flexibele huisves-

tingsstrategie voor het Amsterdamse 

mbo-onderwijs is verbeeld met een 

door studenten vervaardigde 

maquette. Deze projecten tonen hoe 

het ontwerp aan scherpte wint wan-

neer het met behulp van beeld, mate-

riaal en vorm complexe maatschap-

pelijke vraagstukken vertaalt naar 

concrete ruimtelijke kwesties.

Met de keuze van Maarten Hajer als 

opvolger van Dirk Sijmons heeft de 

iabr gekozen voor personele en the-

matische continuïteit. In de catalogus 

blikt de organisatie terug op de werk-

wijze van de afgelopen jaren. Deze 

beschouwing onderstreept de wens 

van de iabr om te groeien van ‘ten-

toonstellingsmaker’ naar ‘stadsma-

ker’. Een respectabele ambitie, maar 

ook een rol die betrokkenheid en bin-

ding met de praktijk prevaleert boven 

reflectie en kritische distantie. Rest 

de vraag hoe deze koers zich verder 

zal ontwikkelen, als architectuur- 

biënnale of als state-of-the-artpodi-

um op het terrein van stedelijke tran-

sitie. Beide vormen bieden voldoende 

aanleidingen om het ontwerp als  

cultuurmakende activiteit op de kaart 

te zetten.

Bart de Zwart
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