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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
archaïsch denken/ sacraliteit / moderniteit/ het huis en het wonen/tempel & paleis: de
publieke ruimte//theatraliteit/het monument: monumentaliteit

Situering
Introductie tot de reflectie op architectuur en stad, gevoed door menswetenschappelijke
disciplines zoals de cultuurfilosofie, de antropologie en de semiotiek. Hoofdthema is de
notie van de plaats en de transformaties in de plaats- en ruimtebeleving in de
moderniteit.
In de oefeningen bij de cursus worden ingegaan op deelaspecten van de problematiek
via de lectuur van teksten, films, e.d.

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het archaïsche denken en de voor-moderne structurering van de ruimte; het sacrale
en het profane; de grens, het 'centrum', en het 'binnen'
huis, paleis, tempel, monument
Architecturale basisvormen: het theatrale en het monumentale
Het huis: de crisis van de 'plaats' en het wonen in de moderniteit:
Het paleis/de tempel: de crisis van de representatie en van de publieke ruimte in de
moderniteit.
Het monument en/in de tijd:

Begincompetenties
Algemene vertrouwdheid met de grote actuele architectuurdiscussies (bvb. via
cursussen 'architectuuractualia' of gelijkwaardige introducties).

Eindcompetenties
De student wordt geacht de probleemstelling van de cursus betreffende de
problematiek van de ervaring van 'plaats' en de betekenis van moderniteit persoonlijk te
verwoorden, schriftelijk een visie te formuleren en die mondeling toe te lichten.
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Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Leermateriaal
tekstboek: B. Verschaffel, "Van Hermes en Hestia. Teksten over Architectuur"
(A&S/books, Gent)

Referenties
• geen

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen op basis van schriftelijke
voorbereiding.

Eindscoreberekening
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