Studio Mumbai: Bridge by the Canal
Groenerei
Ruimtegebrek is een reëel probleem in megapolissen. Miljoenen mensen hebben er
plaats nodig om te wonen, leven en werken ... Niet evident om daar een oplossing voor
te vinden die leefbaar en aangenaam blijft voor iedereen. Het Indische
architectenbureau Studio Mumbai weet er alles van: het is gevestigd in de miljoenenstad
Mumbai. In het kader van de Hedendaagse Kunst en Architectuur Triënnale Brugge 2015
ontwierp Studio Mumbai een brugwoning die verschillende mogelijke functies heeft: je
kan er wonen, eten, slapen, je afschermen voor nieuwsgierige blikken ... Alleen kan je
langs deze brug niet over het water. Dit architecturale ‘landschap’ overstijgt de
gebruikelijke verwachtingen en brengt een deel van de grootstad binnen in het rustige
Brugge.
Bridge by the Canal
De brug van Studio Mumbai ligt in een verloren hoekje waar haast niemand meer komt,
op een kade langs de Groenerei, tegenover een middeleeuwse brandgang. Het is een
niet-plaats, een plek die haar functionaliteit verloor.
Het brughuis is opgevat als een tussenruimte, met meerdere mogelijke functies: het is
een oord van contemplatie, waar je ook kan wonen, eten, slapen, mensen ontmoeten ...
Dit alles wordt gecombineerd met een dragende infrastructuur die open ruimte kan
overbruggen, maar dat niet doet. De brug ligt namelijk naast het water, niet erover. Ook
de afwezigheid van deuren geeft aan de brugwoning een ambivalent karakter, als een
binnen- en buitenruimte tegelijk.
Meer dan een brug is dit een architecturaal ‘landschap’, dat de gebruikelijke, louter
functionele en lineaire verwachtingen overstijgt. Die gelaagdheid en open functionaliteit
komen vaak terug in het werk van Studio Mumbai. Daarin spelen flux, beweeglijkheid en
onvoorspelbaarheid een belangrijke rol, net als een onbestendige, niet-doelgerichte
tijdservaring, weg van het lineaire, product- en resultaatgerichte denken.
‘Bridge by the Canal’ brengt ook een deel van de grootstad binnen in het rustige Brugge.
Een structuur als deze is een inventieve oplossing die perfect zou dienen als
toevluchtsoord in een drukke miljoenenstad, waar plaatsgebrek en tekort aan degelijke
woongelegenheid schering en inslag zijn. Maar het is vooral een plaats waar bezoekers
zich kunnen afschermen tegen de opdringerige blikken van anderen – een rustpunt in de
hectiek van de stad.
Met deze brugwoning roept Studio Mumbai herinneringen op aan vermaarde
voorbeelden uit de geschiedenis, zoals de Ponte Vecchio in Firenze, London Bridge of de
Krämerbrücke in Erfurt. Ook deze bruggen combineerden diverse functies, zoals handel
en wonen, bovenop het louter verbinden van twee punten.
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Uniek aan de werkwijze van Studio Mumbai is de inclusieve en collaboratieve aanpak. In
een eeuw van digitaal ontwerpen, waarbij de meeste activiteiten uitbesteed worden,
combineert Studio Mumbai design en ambacht in één interactief atelier. De studio
bestaat niet alleen uit architecten en designers, maar ook uit een groot aantal
gespecialiseerde lokale vaklui. Alles wordt in de eigen werkplaats ontworpen en
gemaakt. De nadruk op het lokale en het persoonlijke komt ook naar voren in het
gebruik van plaatselijk beschikbare materialen. Ook ‘Bridge by the Canal’ werd volledig
in het atelier in India ontworpen en met lokale materialen gemaakt, en vervolgens in
Brugge geïnstalleerd.
Bio Studio Mumbai
Studio Mumbai is een Indiaas collectief, een ‘menselijke infrastructuur’ van architecten
en vaklui, in 1996 opgericht en geleid door Bijoy Jain (°1965, Mumbai, IN).
Ontwerp en uitvoering worden binnen de groep gerealiseerd, vanuit respect voor en
erkenning van ieders inbreng. Die interdisciplinaire dialoog tussen de architecten,
ingenieurs en vaklui genereert kennis en inzicht over constructie en materiaal, wat de
realisatie van de projecten ten goede komt. Ideeën worden verder onderzocht doorheen
een traject van schetsen, materiaaltests, modellen op schaal en zelfs op ware grootte.
Doordrongen van de duurzaamheidsgedachte combineert Studio Mumbai lokale Indiase
bouwtechnieken met de vindingrijkheid van traditionele ambachtslui om met schaarse
middelen resultaat te boeken. In essentie is Studio Mumbai op zoek naar de integratie
tussen de architectuur en de grond waarop ze is gebouwd. De grenzen tussen binnen en
buiten vervagen in hun werk.
Inspirator en oprichter van het project is de Indiase architect Bijoy Jain, die zijn
architectuuropleiding genoot in Saint Louis (US). Daarna werkte hij verschillende jaren
in Los Angeles (onder meer aan het Getty Center) en Londen, voor hij naar India
terugkeerde. Tijdens zijn afwezigheid was zijn thuisstad Mumbai geconfronteerd met een
bevolkingsexplosie, die tot een wildgroei aan bouwsels had geleid. Jain besloot tegen de
stroom in te gaan met de oprichting van het collectief. Zijn woonhuis is tegelijk het
hoofdkwartier waarrond de ruim zestig leden van Studio Mumbai een dorpsgemeenschap
vormen.
Het merendeel van de realisaties van Studio Mumbai zijn woonhuizen rondom Mumbai.
Met een aantal projecten liepen ze internationaal in de kijker. Het werk van Studio
Mumbai was onder meer te zien op de 12de Architectuurbiënnale van Venetië in 2010 en
in het Victoria and Albert Museum in Londen. De studio ontving diverse prijzen,
waaronder de Global Award for Sustainable Architecture van het Institut Français
d’Architecture (IFA) in 2009 en de BSI Swiss Architectural Award in 2012.
www.studiomumbai.com
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Praktische info voor de bezoeker
20.05 - 18.10.2015
Groenerei, 8000 Brugge
24/7 toegankelijk
#BRIDGEBYTHECANAL
Voor meer persinfo
pers@telenet.be
+32 (0)50 45 50 02
Hedendaagse Kunst en Architectuur Triënnale Brugge 2015
20 mei – 18 oktober 2015
Wat als de vijf miljoen toeristen die elk jaar Brugge bezoeken hier ook zouden blijven
wonen? Wat als een kleinschalige, beschermde historische stad plots zou uitgroeien tot
een megapolis? Dat is het uitgangspunt van de Hedendaagse Kunst en Architectuur
Triënnale Brugge 2015. Achttien internationale kunstenaars creëren nieuw werk dat te
zien is in een kunstparcours in de binnenstad. Drie indoortentoonstellingen verdiepen en
contextualiseren een aantal thema’s. Brugge wordt URB EGG: de triënnale breekt het ei
van Brugge van binnenuit open en vindt de stad opnieuw uit.
Info en programma: www.triennalebrugge.be
Facebook: Triennale Brugge 2015
Twitter: #TRIEBRU15
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