
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEASURING THE MOUNTAINS 
8-14 / 10 / 2022 
INTRODUCTION  



Stel je voor… 
 
… een openluchtmuseum in de Val d’Aosta dat zich 
ontvouwt tussen 2000 en 3000 meter boven de 
zeespiegel, rijk door een veelzijdige collectie met 
poëtische metingen (handelingen), meetinstrumenten 
(artefacten) en maten (tijdelijke interventies). Een 
catalogus met de collectie in zakformaat is de gids voor je 
wandeling. Te midden van het landschap vindt/grijpt alles 
een plaats, het gebergte en het nu van de bergtijd laadt 
de collectie op met betekenis. Wat je te zien krijgt, is 
maar zichtbaar omdat je er attent op wordt gemaakt, 
doordat je verbeelding wordt aangesproken en 
uitgedaagd wordt zelf een handeling te verrichten of een 
bijzonder standpunt in te nemen.  
 
Verder is er in de omgeving weinig of geen spoor te 
bespeuren van hoe en wanneer die collectie tot stand 
kwam. Niets dus dat laat vermoeden dat dit een museum 
is. 
 
Tenzij misschien die ene dependance - je kan het gerust 
een architectonisch depot noemen - op maat van die 
bijzondere collectie, maar tegelijk met overmaat voor 
groei. Bij gebrek aan landschap als betekeniscontext is het 
bij eerste aanblik een bevreemdende huisvesting voor de 
residuen, artefacten en captaties die deel zijn van de 
collectie, en toch zal het je opvallen dat alles wat er een 
onderdak vindt in zijn bijzonderheid en poëzie versterkt 
wordt. 
 
En dan is er nog de meetcapsule. Deze residentie laat zich 
allicht moeilijk lezen in het idee van dit 
openluchtmuseum. Nochtans verbindt wie er verblijft zich 
tot grip op de tijd door het meten en zichtbaar maken van 
verandering. Je bent er langer of keert terug. Alleen of in 
gezelschap. Het bouwwerk is een meetinstrument op zich.  
 
Elk samenkomst in en rond het museum is een event van 
nieuwe metingen van trage, haast eeuwigdurende en 
cyclische processen, maar ook van een landschap waar de 
ecologische urgenties van het hier en nu zich extremer en 
versneld manifesteren: een confronterend landschap, een 
te haastig smeltend landschap, een brekend landschap. 
Elke terugkeer is een (her)ijking van wat kunst, 
architectuur en interieur vermogen in voorbij het 
vanzelfsprekende na te denken over wat tot voor kort zo 
eenvoudig en onbevraagd “toekomst” heette. 
 

*** 

 
 

 
 

Marcel Duchamp, 3 stoppages-étalon, 1913-
14 
 

 
 

Etienne Lenoir, Mètre étalon, 1799 
 
“… the concept of measure is at the 
centre of architectural production and 
experience.” 
 

Tom Emerson 
 
“Jouer avec les mesures: se réhabituer 
aux pieds et aux lieues (ne serait-ce que 
pour lire plus commodément Stendhal, 
Dumas ou Jules Verne); essayer de se 
faire, une fois pour toutes, une idée 
precise de ce qu’est un mille marin (et, 
par la même occasion, un nœud); se 
souvenir qu’un journal est une unite de 
surface: c’est la superficie qu’un ouvrier 
agricole peut labourer en une journée.” 
 
“Play with measurements: reacquaint 
yourself with feet and leagues (if only 
to make it easier to read Stendhal, 
Dumas or Jules Verne); try to get for 
once and for all a clear idea of what a 
nautical mile is (and by the same token 
a knot); remember that a ‘journal’ 
[morgen] is a unit of space, it’s the 
surface area a labourer can work in a 
day.” 
 

Georges Perec, Especes d’espaces / Species of 
spaces 
 
 
 



Imagine... 
 
... an open-air museum in the Val d'Aosta unfolding 
between 2000 and 3000 meters above sea level, rich 
through a multifaceted collection of poetic measurements 
(actions), measuring tools (artefacts) and measures 
(temporary interventions). A pocket-sized catalogue of 
the collection is the guide for your walk. Amidst the 
landscape, everything finds/takes a place, the mountains 
and the present of mountain-time making sense of the 
collection. What you get to see, is only visible because 
your attention is drawn to it, because your imagination is 
engaged and because you are challenged to perform an 
instruction or to look for a particular perspective.  
 
Otherwise, there is little or no trace in the landscape of 
how and when this collection came about. So, there’s 
nothing to suggest that this is a museum. 
 
Unless perhaps the ‘dependance’, that one annex – you 
could call it an architectonic depot - tailored to this 
particular collection, but oversized at the same to allow 
for growth. Lacking landscape as a context of meaning, it 
is at first sight an alienating accommodation for the 
residues, artefacts and image captures that are part of the 
collection, and yet you will notice that everything that 
finds a home there is enhanced in its particularity and 
poetry. 
 
And then there is the measuring capsule. This residence 
may be difficult to read into the idea of this open-air 
museum. Yet whoever stays there commits to a grip on 
time by measuring and making change visible. You are 
there longer or return. Alone or in company. The 
structure becomes a measuring instrument in itself.  
 
Every gathering in and around the museum is an event of 
new measurement of slow, almost perpetual, and cyclical 
processes, but also of a landscape where the ecological 
urgencies of the here and now manifest themselves more 
extreme and accelerated: a confrontational landscape, a 
too-hastily melting landscape, a breaking landscape. Each 
return is a (re)calibration of what art, architecture and 
interior can do in thinking beyond the obvious about what 
until recently was so simply and unquestioningly called 
"future". 
 

*** 
 
 
 

 
 

 
 

Francis ALÿs, When faith moves mountains, 
2002 
 
“a ‘morgen’ was a unit of measurement 
of land area […] The word is identical 
with the German and Dutch word for 
‘morning’, because, similarly to the 
‘imperial acre’, it denoted the acreage 
that could be furrowed in a morning's 
time by a man behind an ox or horse 
dragging a single bladed plough.” 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Morgen 
 

 
 

Stephen Varaday, Therme Vals by Peter 
Zumthor, 2016 
 
“When revisiting places, we once 
frequented as children, it is not unusual 
to observe how much smaller 
everything seems.” 
 

Mark Z. Danielewski, Het Kaartenhuis / House 
of Leaves 
 

 
 

Sir John Soane’s Museum, 1837 
 



Tijdens deze workshop geven we inhoud en vorm aan dit 
museum, wat betekent dat we de collectie, de 
meetcapsule en de dependance (workshop ter plaatse), 
maar ook de catalogus (online postproductie) ontwerpen. 
De focus voor deze week ligt op het wandetraject tussen 
de rifugio Magia (2007m) en de bivaco Reboulaz (2585m), 
maar bij uitbreiding zijn ook de omgeving die deel is van 
de multisensoriele ervaring op dat traject en het 
landschap dat op een halvedagwandeling (tot 3000m) 
bereikbaar deel van de oefening. // During this workshop, 
we will develop the content and give shape to this 
museum, which means that we will design the collection, 
the measurement capsule and the dependance (on-site 
workshop), as well as the catalogue (online post-
production). The focus for this week is the hiking route 
between the rifugio Magia (2007m) and the bivaco 
Reboulaz (2585m), but by extension the landscape that 
constitutes the multisensory experience on that route and 
the area (up to 3000m) accessible on a half-day hike are 
also part of the exercise. 
 

** 
 
Deze workshop is opgevat als een Erasmus+ Short 
Blended Mobility Programme. Het programma is een 
samenwerking tussen KU Leuven (organising institution) 
en NTNU Trondheim. // This workshop is conceived as a 
Short Blended Mobility Programme (Erasmus+). The 
programme is a collaboration between KU Leuven 
(organising institution) and NTNU Trondheim. 
 
 
 
Team: 
 

Geir Brendeland, NTNU Trondheim (NO) 
Jan Dekeyser, KU Leuven (BE) 
Wim Goossens, KU Leuven (BE) 
Arnaud Hendrickx, KU Leuven (BE) 
Olav Kristofferson, NTNU Trondheim (NO) 
Jo Liekens, KU Leuven (BE) 
Elias Thorsdal Mølnvik, NTNU Trondheim (NO) 
 
 

Stefaan Vandelacluze, BAMM!, Copper & Light (BE) 

 
 

Luc Deleu / T.O.P. office, Scale and 
perspective, 1981 
 
“in de bergen is de horizon een 
golvende lijn 
staand op een berg ben ik onderdeel 
van die lijn 
ik pak de bovenste steen en verander 
de horizon 
 

de steen is een bergtop die in mijn 
handpalm past 
ik gooi de bergtop in het dal” 
 
“in the mountains the horizon is a wavy 
line 
standing on a mountain I am part of 
that line 
I take the summit stone and change the 
horizon 
 

the stone is a peak that fits in my palm 
I throw the peak into the valley” 
 

Dorien de Wit, legenda, in: eindig de dag 
nooit met een vraag / EN: free translation 
 

 
 

Sun path diagram, Val d’Aosta, 25/09/2022 



Voorlopig Programma // Tentative Programme 
 
DAY 1 [08/10] 
AM 
travel 
PM 
introduction of theme 
group assignment 
 

DAY 2 [09/10] 
AM 
hike.1a (2000-2500m, +/- 3,5h) 
measuring bivaco and surroundings 
PM 
hike.1b (2500-2000m, +/- 3,5h) 
measuring former farmhouse 
 

DAY 3 [10/10] 
AM  
hike.2a (2000-2500m, +/- 2,5h) 
PM 
hike.2b (2500-2000m, +/- 2,5h) 
or 
hike.2a+ (2500-3000m, +/- 2,5h) 
hike.2b+ (3000-2000m, +/- 3,0h) 
welcome by the major, Camillo Rosset 
 

DAY 4 [11/10] 
AM 
design session 1a 
lecture by Ole Jørgen Bryn 
PM 
design session 1b 
 

DAY 5 [12/10] 
AM 
design session 2a 
PM 
design session 2b 
 

DAY 6 [13/10] 
AM 
design session 3a 
finalizing projects 
public presentation 
PM 
packing luggage 
closing discussion 
 

DAY 7 [14/10] 
AM 
check-out 
PM 
travel 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Koen Deprez, Table etnique, 1988 
 
“Naar mijn inzicht moet bij de 
proefondervindelijke beoefening der 
natuurkunde het streven naar 
quantitatief onderzoek, d.w.z. naar het 
opsporen van de maatbetrekkingen in 
de verschijnselen, op den voorgrond 
staan. Door meten tot weten, zou ik als 
zinspreuk boven elk physisch 
laboratorium willen schrijven.” 
 

Heike Kamerlingh Onnes, De beteekenis van 
het quantitatief onderzoek in de 
natuurkunde, 1882 
 


