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Van onze redacteur

Grote steden zijn boeiende
machines. Frantoise Scbein, een
Bclgiscbe anieste die nu eens in
New-York, dan wcer in Parijs
vcrblijft, hceft dat duidclijk ge-
zien. In de Brusselse galerij nl-c
Miroir d'Encrer toont zc tot 2
april haar rlntegrated Cities,.

Frangoise Schein krecgeen op
leiding als architecrc. Dat heeft
baar visie op het urbane land-
schap grondig beiovloed. Belang.
rijker is echter dat dc .IDtegrated

Frangoise Schein in <Le Miroir d'Encre>>

Dimensies van het stedelijk landschap
Citics, van Frangoisc Schcil m
werkelijkheid machin€s ziin
waariD zicb e€n interaclie tussen
materialiteit cn irtrmatcrialiteit,
tussen tijd. en ruirnteverboudin-
gen afspcclt it! ecn Yierdimensio
nele rcalitcir.

Dc art€factcD dic zc in .[r
Miroir d'EDcrc' tooot zijn in
feitc maquettB voor grotc ruim.
tclijkc projcc-tco. Dc maqucncs
zijn daarbij op zichzclf van bc-
lang voor dc juistc ilterFrtatie
van Scheins wcrt. Het gebruil
van bcpaalde matcrialeo in dic
naquettcs, zoalr bout of conen-
staal, $ordt bepaald door hct

typc van stsd waartDee E op 6^l
momeDt bczit is. Dc plannen van
slratcn Gn mctrolijnco, dc stuk-
kcn van tranten, postzcgcls cn
andcrc rtcvondcn voorwcrpGn'
wordcn cr in verecrlt ir dodric
dirnensies van dc matcri€le vorm.
geviog co tcgclijtcnijd iD dc
vierde dimcrsic van dc bcvcgrng
lut ujd co rurmte ,

Een typerend aspcct in dit vcr.
baad is dat dc osqucttca van
Franfoisc Schch in va€l gcvrttcn
(tG vorm YaD dezcD bcbbcn waar.
in men laags divcnc zijdcn naar
binnco tan hijkcn. Men kan dus
dc inhoud vatr buitcoaf ondcr-

zoekcn; de machioes, dc materia.
lcn, de verlichtinqssvstemen.
Van buit€naf. De inierictie tus.
scn hct materi€le en het immate.
riele, dc transmaterialitcil dus, ir
m€t tc zicn, om de eenvoudigr
redcn dat die niet kan te zien zii-n
De ruimtc-tijd.inreractie is bg
zichzeu imme6 een niet-visuee
gegcven. Mcn kan er sle€hts he
eindresultaat, dc .oppervlakte,
van waarnemen. De eiccnliikr
cssentic blijft verborgen-aanie
zig io elke Doos vaD Pandora di
door_ Frangoise Schein gcffe€cr,
wordt.
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