


het onderzoek vanuit een intrinsieke inte-
resse in de eigenschappen van het materi-
aal en de daad van het bouwen zelf. Het 
gaat erover hoe de baksteenmodule het 
gevelontwerp aanstuurt en het bouwen 
zelf betekenis verleent. Waar regelgeving 
met onzichtbare hand het bouwen stuurt, 
wordt de vraag naar ruimte voor betekenis 
des te belangrijker. Het verlangen naar 
baksteen wordt opgespannen tussen wat 
we het ‘beeld’ en het ‘bouwsel’ zouden 
kunnen noemen, tussen de esthetische en 
de bouwtechnische dimensie van architec-
tuur. De drie projecten demonstreren de 
semantische gelaagdheid van bakstenen 
gevelarchitectuur en het rijke betekenis-
spectrum dat aldus door ontwerpers kan 
worden bespeeld. Ze zijn daarmee een 
poging om het bouwen zelf en de beteke-
nis van de architectuur opnieuw met 
elkaar te verbinden. 

‘structure’, between the aesthetic and the building 
dimension of architecture. The three projects 
demonstrate the semantic stratification of brick 
façade architecture and the rich spectrum of mean-
ings that designers can exploit. They are, therefore, 
an attempt to reconnect construction and the 
meaning of architecture with each other.
Translation: Hans Teerds
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Over topografie

Om huizen te bouwen heb je locaties nodig. 
Zijn dat natuurlijke locaties? 
Zeker niet: ze worden onmiddellijk 
artificieel.1 

Le Corbusier, The Radiant City, 1933 

Moderne architectuur heeft vaak een 
moeizame relatie met de ondergrond. 
Ingegeven door een planmatige 
ontwerplogica en de industrialisatie van 
het bouwproces werden niveauverschillen 
in landschappen meestal afgevlakt en 
hoogteverschillen gemaskeerd door gebou-
wen op een plint te zetten. Aan de archi-
tecten werd zo een onberispelijk speelveld 
van zuivere orthogonaliteit geboden. In 
het eerste van zijn ‘Vijf punten voor een 
moderne architectuur’ verklaarde Le 
Corbusier dat gebouwen door middel van 
pilotis afstand moesten houden tot ‘de 
zompigheid van de bodem’.2 Die aanbeve-
ling was niet alleen gebaseerd op een 

constructief-technische logica, maar had 
een diepgaande culturele betekenis. Voor 
Le Corbusier mocht de architectuur ‘niet 
langer een antieke entiteit zijn, die door 
een diepe fundering zwaar geworteld is in 
de grond, een historisch symbool van de 
cultus van familie en ras’.3 Het loskoppe-
len van de gebouwen van de grond was 
dus de formele uitdrukking van een expli-
ciet ideologisch standpunt.
 Hoewel al sinds de eerste bijeenkom-
sten van de Congrès Internationaux d’Ar-
chitecture Moderne (CIAM) de noodzaak 
voor een meer plaatsgebonden aanpak 
werd bepleit, duurde het nog tot de jaren 
1960 dat ideeën over geschiedenis, context, 
regio en ten slotte ook topografie echt 
centraal kamen te staan, met name door 
academici als de Noorse architect 
Christian Norberg-Schulz of de Brits-
Amerikaanse architectuurhistoricus 
Kenneth Frampton. In 1979 schreef 
Norberg-Schulz in zijn boek Genius Loci 
dat ‘om de geschiedenis van een plek in 
hedendaags ontwerp uit te drukken, men 
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On Topography

To build houses, you must have sites. 
Are they natural sites? 
Not at all: they are immediately artificialized.1

Le Corbusier, The Radiant City, 1933.23

Modern architecture often had a cumbersome 
relationship with the land it occupied: spurred by a 
plan-driven design logic and the industrialisation of 
the building process, uneven landscapes were regu-
larly plateaued flat or remedied by plinths in order 
to allow the architect an untarnished game of clean 
orthogonality. In the first of his ‘Five Points of 
Architecture’ Le Corbusier declared that buildings 
had to be removed from ‘the dampness of the soil’ 
by means of pilotis.2 That posture was not merely 
based on a constructive-technical logic but had a 
profound cultural significance: for Le Corbusier 
architecture would ‘not be any longer an ancient 
entity heavily rooted into the ground by deep 
foundations, an ancient symbol of the cult of the 
family and of the race’.3 Disconnecting the build-
ings from the ground was a formal expression of an 
explicit ideological stance.
 Although the need for a more site-specific 
approach was insinuated since the first meetings of 
the Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 
(CIAM), it is not until the 1960a that ideas about 

history, context, territory and finally topography as 
well came to the foreground through scholars like 
the Norwegian architect Christian Norberg-Schultz 
or the British-American architecture historian 
Kenneth Frampton. In 1979 Norberg-Schultz 
wrote in his book Genius Loci that ‘in order to 
express the history of the place in contemporary 
designs one should not look at historical buildings, 
but should instead go back to the original source in 
the topography’.4 Frampton, particularly in his text 
‘Towards a Critical Regionalism’ proposed a new 
perspective on the term ‘topography’, shifting it 
from the narrow geographical sense of ‘surface 
relief’, to the broader idea of ‘place description’, to 
the operative notion of the ‘building of the site’ 
(Botta) and to ‘earthwork’. In the fifth point of his 
1983 essay, Frampton placed topography alongside 
context, climate, light and tectonic form. These five 
elements should not be mistaken for pre-existing 
external factors. In Frampton’s eyes they were 
active and necessary ingredients for genuine 
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niet moet kijken naar historische gebou-
wen, maar juist teruggaan naar de origine-
le bron in de topografie’.4 Frampton 
stelde, met name in zijn essay ‘Naar een 
kritisch regionalisme’, een nieuwe blik op 
het begrip topografie voor. Het betekende 
een verschuiving van de beperkte geografi-
sche betekenis van ‘reliëf van een opper-
vlak’, naar het ruimere idee van 
‘plaatsbeschrijving’, het operatieve begrip 
‘bouwen van de locatie’ (Botta) en ‘grond-
werk’. Als vijfde punt van zijn tekst 
plaatste Frampton topografie op één lijn 
met context, klimaat, licht en tektonische 
vorm. Deze vijf elementen mogen niet 
verward worden met eerdere externe 
factoren. In de ogen van Frampton waren 
ze actieve en noodzakelijke ingrediënten 
voor een echt architecturaal engagement. 
Hij schrijft: ‘Wanneer een grillige topogra-
fie met behulp van bulldozers wordt uitge-
vlakt, is dit overduidelijk een 
technocratische actie die streeft naar een 
toestand van absolute ‘plaatsloosheid’, 
terwijl er, wanneer op ditzelfde terrein 

terrassen worden aangelegd voor een trap-
vormige bouwvorm, sprake is van een 
“cultivering’ van de locatie”.’5 Het 
‘“in-leggen” van het gebouw in de locatie’, 
is op veel niveaus van belang. Ze kan in 
de gebouwde vorm de voorgeschiedenis 
van de locatie belichamen, het archeolo-
gisch verleden, de latere cultivering en 
transformatie door de tijd heen.’6

 Ons architectenbureau PRODUC-
TORA bouwt meest in de regio’s van 
Mexico, van de zandstranden in Quintana 
Ro tot aan de harde basaltformaties in 
Chihuahua. Het werk dat we produceren, 
wordt sterk bepaald door de topografische 
en geologische condities van de locaties, 
waarin we interveniëren. Van ons vroege 
werk, zoals de voorstellen voor Chanchan 
of Limac in Peru, of het tsunami-herinne-
ringsmonument in Oslo, tot aan de meer 
recent gebouwde projecten, getuigt onze 
architectuur van een sterke dialoog met de 
ondergrond. Het is vanuit dit perspectief 
dat de teksten van Kenneth Frampton 
onze aandacht trokken. Maar wat houdt 

architectural commitment. Frampton wrote: ‘The 
bulldozing of an irregular topography into a flat 
site is clearly a technocratic gesture which aspires 
to a condition of absolute placenessness, whereas 
the terracing of the same site to receive the stepped 
form of a building is an engagement in the act of 
“cultivating” the site.’5 The ‘in-laying of the 
building into the site,’ he suggests, ‘has many levels 
of significance, for it has the capacity to embody, 
in built form, the prehistory of the place, its 
archaeological past and its subsequent cultivation 
and transformation across time.’6 
 Our architecture office PRODUCTORA builds 
mostly in diverse regions of Mexico, from the 
sandy beaches in Quintana Ro to the hard basalt 
formations in Chihuahua. The work we generate 
at the office has very much been informed by the 
topographical and geological conditions of the 
sites in which we intervene. From our earlier work, 
like the proposals for Chanchan or Limac in Peru 
or the Tsunami Memorial Site in Oslo, to more 
recently built projects, our architecture reveals a 
strong dialogue with the ground surface. It is in 
this sense that the writings of Kenneth Frampton 
triggered our attention. But what does the relation 
between architecture and the ground it occupies 
involve? How must we understand the ‘in-laying of 
the building in the site’? Can new geographical 
conditions manage to blow fresh air into the 
globally exported International Style? And is the 
‘grounded architecture’ of Frampton still of 
interest? 

 In 1988, Frampton elaborated part of his plea 
for a grounded architecture in Lotus magazine: 

 . . . giving primacy to the earthwork means to 
take a stand against the cult of the building as a 
freestanding aesthetic object. To put a major 
emphasis on the layering of a building into its 
site and on the mediated extension of its struc-
ture into the ground, means to take a stand 
against the recent tendency to reduce architec-
ture to fine art.7 

His use of what can be described as ‘place-form’ 
was a way to counter architectural projects as 
spatially and culturally detached objects. In a 
recent interview he further argued that ‘the object 
that is integrated into the ground has the capacity 
to resist . . . commodification’.8 Could we then 
understand Frampton’s desire for rootedness as an 
act of resistance against a degenerated modernism 
and an image-based postmodernism, an act against 
the commodification of architecture tout-court?
 Although approaching architecture as a 
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reproducible merchandise and ‘reducing’ it to the 
prestige of fine art seem to be two opposite strate-
gies, for Frampton they both represent policies to 
inscribe architecture within the realm of commer-
cial speculation: the former by converting architec-
ture into a mass produced real-estate product, the 
latter by elevating it to a global speculative luxury 
good, a collector’s item. Frampton wonders wheth-
er the specific notion of the ground – and the local 
conditions in general – can help to find a way to 
counter those flattening trends that produce a 
global and generic (high or low culture) architec-
ture. For PRODUCTORA, a close attention to the 
existing surface relief is a way to circumvent obvi-
ous design tropes and worn-out formal solutions. 
In the proposals for the House in Ginigala, Sri 
Lanka or the Blas House in Valle de Bravo, the 
sloped topography becomes the central narrative 
around which the architectural idea is structured. 
The house in Chihuahua or the Teopanzolco 
Cultural Centre are examples of how the existing 
context is integrated into the architecture, illustrat-
ing the idea of ‘architecture as constructed ground’.
 Frampton’s interest in peripheral conditions can 
then be understood as an interest in the dramatic 
topographical conditions, for they propose a 
perfect remedy to the glooming fatigue of a modern 
architecture that has been increasingly flattened out 
as a suburban lifestyle commodity. Underscoring 
its historic relevance, topography – built out of 
topos (‘place’) and graphein (‘write’), literally mean-
ing the ‘writing of place’ – should therefore be 

understood as an active participant in the writing 
and the construction of a cultural-historic land-
scape. For PRODUCTORA, it is precisely in this 
capacity to actively intervene in the ‘graphein of the 
topos’ that Frampton’s text is most topical.

 Frampton’s interesse in perifere 
condities kan dan begrepen worden als 
een interesse in dramatisch topografie, 
aangezien deze een perfecte remedie 
vormen tegen de treurige vermoeidheid 
van een moderne architectuur, die meer en 
meer is verworden tot een suburbaan lifes-
tyle product. Door haar historische rele-
vantie te onderstrepen zal topografie – dat 
etymologisch is opgebouwd uit topos 
(plaats) en graphein (schrijven) en dus 
letterlijk ‘plaatsbeschrijving’ betekent – 
begrepen moeten worden als een actieve 
deelnemer in het inschrijven en de 
constructie van een cultuurhistorisch land-
schap. Het meest actuele van Frampton’s 
tekst is voor PRODUCTORA precies dit 
vermogen van de architectuur om actief te 
interveniëren in de ‘graphein van de topos’. 

de relatie tussen architectuur en de grond 
die zij inneemt eigenlijk in? Hoe moeten 
we dit ‘in-leggen van het gebouw in de 
locatie’ begrijpen? Kan de wereldwijd 
verspreide internationale stijl door nieuwe 
geografische condities worden opgeschud? 
En is de ‘geaarde architectuur’ van 
Frampton nog steeds interessant? 

In 1988 diepte Frampton zijn pleidooi 
voor een geaarde architectuur verder uit in 
een bijdrage aan LOTUS magazine: 

(…) de voorkeur geven aan het grondwerk 
betekent stelling nemen tegen de cultus 
waarin het gebouw als vrijstaand esthe-
tisch object wordt gezien. Om meer 
nadruk te leggen op de gelaagdheid van 
een gebouw in zijn locatie en op de bemid-
delende opname van zijn structuur in de 
bodem, betekent stelling nemen tegen de 
recente tendens om architectuur te beper-
ken tot de beeldende kunsten.7 

Zijn gebruik van wat beschreven kan 

worden als ‘plaats-vorm’ is een manier om 
tegenwicht te bieden tegen het idee dat 
architectuurprojecten ruimtelijk en cultu-
reel losstaande objecten zijn. In een recent 
interview stelde hij verder dat ‘het object 
dat is geïntegreerd in de bodem, de capaci-
teit heeft tegenwicht te bieden (…) tegen 
vercommercialisering’.8 Kunnen we 
Frampton’s verlangen naar worteling 
begrijpen als een daad van verzet tegen 
een ontaard modernisme en een postmo-
dernisme dat strikt op beeldvorming is 
gebaseerd? Als een daad van verzet tegen 
de commercialisering van architectuur in 
haar geheel? 
 Hoewel de benadering van architec-
tuur als reproduceerbare handelswaar en 
het ‘reduceren’ tot het prestige van beel-
dende kunst twee tegengestelde strategieën 
lijken, representeren ze beide voor 
Frampton het doel om architectuur 
binnen het veld van commerciële specula-
tie in te bedden. De eerste doet dit door 
architectuur te transformeren tot een 
massaal geproduceerd vastgoedproduct, 

de tweede door haar te verheffen tot een 
wereldwijd, speculatief luxe goed, een 
verzamelobject. Frampton vraagt zich af 
of het specifieke begrip van de grond – en 
in het algemeen de plaatselijke condities 
– kan helpen bij het vinden van een 
manier om die beperkende trends tegen te 
gaan, die een wereldwijde en generieke 
(hoge of lage cultuur) architectuur veroor-
zaken. Voor PRODUCTORA is de 
bijzondere aandacht voor het reliëf van de 
bestaande ondergrond een manier om 
voor de hand liggende ontwerpfiguren en 
versleten formele oplossingen te voorko-
men. In de voorstellen voor het huis in 
Ginigala (Sri Lanka), of het Blas-huis in 
Valle de Bravo (Mexico) is de aflopende 
topografie het centrale narratief gewor-
den, waaromheen het architectonisch idee 
is gestructureerd. Het huis in Chihuahua 
of het Teopanzolco Cultureel Centrum 
zijn voorbeelden van hoe de bestaande 
context is geïntegreerd in de architectuur, 
waarmee het idee van ‘architectuur als 
bebouwde grond’ wordt geïllustreerd. 

7  
Kenneth Frampton, 
‘Between Earthwork and 
Roofwork: Reflections on 
the Future of the Tecto-
nic Form’, Lotus Interna-
tional, nr. 99 (1998), 24 31. 

8  
Kenneth Frampton, 
Ingrid Helsing AlmČs en 
Einar Bjarki Malmquist, 
‘Cultural Sustainability: 
An Interview With 
Kenneth Frampton’, 
Architecture Norway/
Arkitektur N (september 
2006), http://architectu-
renorway.no/stories/peop-
le-stories/frampton-06 
(geraadpleegd 10 oktober 
2016).

8  
Kenneth Frampton, 
Ingerid Helsing Al-
maas and Einar Bjarki 
Malmquist, ‘Cultural 
Sustainability: An In-
terview With Kenneth 
Frampton’, Architecture 
Norway/Arkitektur N 
(September 2006), http://
architecturenorway.no/
stories/people-stories/
frampton-06 (accessed 10 
October 2016).

122Perspectives 123On Topography 
Wonne Ickx


	OnTopography
	OASE103_Wonne ICKX_OnTopography



