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‘My Room is a strange Loop’  
Over onze intieme relaties met architectuur 
 
 
proposal - samenvatting 
Iedereen realiseert zich dat de geschiedenis op dit moment een enorm beroep op ons doet. We leven vandaag in een wereld die op 
allerlei gebieden om verandering vraagt. Met ons project ‘my room is a strange loop’ willen we een ruimte creëren waar we samen 
met anderen kunnen praten over wie we zijn, waar we thuishoren en hoe we leven.  
Hoe kunnen we dat beter doen dan door onze eigen kamers aan elkaar te laten zien? 
 
Wie zijn we? 
Wij zijn beiden architecten/kunstenaars: Romina Cristi (Chili) woont momenteel in Nederland en Elisabeth Elegeert woont en werkt 
in België. We ontmoetten elkaar via Arts Territory Exchange, een kunstorganisatie uit het Verenigd Koninkrijk, die werkt rond het 
thema ’territorium’ en focust op gelijkheid in diversiteit. We zijn met ons project gestart tijdens de lockdown van Covid19, toen we 
wekenlang online met elkaar praatten over architectuur. We verzonden foto’s, schetsen en maquettes van onze kamers per post 
naar elkaar en probeerden de culturele en emotionele nuances te vatten tussen Chili en België. 
 
Wat willen we? 
We willen ons project nu uitbreiden naar andere mensen en kamers, en een wereldwijd gesprek aangaan over onze meest 
persoonlijke plekken, over de markeringen die we achterlaten waar we wonen, en de lus van muren die ons omringt.  
Diversiteit en gelijkenis is wat ons interesseert.  
 
Wat doen we daarmee? 
Na het gesprek verwerken we deze informatie, en we ontwerpen er een ‘POE’ bij (maquette in folded paperwork, zie verder), 
bedoeld als een ent van de ene kamer op de andere. Een symbool van gelijkheid en diversiteit. Later wordt het geheel 
samengebracht in een kunstboek en volgt een tentoonstelling. Iedere deelnemer ontvangt zijn eigen POE ook per post. 
 
onze doelstellingen 
1) Het opzetten van een reeks ‘kamer-gesprekken’ met deelnemers van over de hele wereld, als een virtueel bezoek aan hun meest 
persoonlijke ruimte (waar deelnemers nu wonen of ooit gewoond hebben).  
 
2) Het uitwerken van een POE voor elke kamer waar we uitgenodigd werden. Geen ‘Post Occupancy Evaluation’ zoals gebruikelijk 
in de bouwwereld, maar een ‘Poetic Occupancy Exploration’, een micro-interventie die we toevoegen aan de kamer van elke 
deelnemer. De taal die we hiervoor gebruiken is de maquette in papier: 2D in combinatie met tekst uitgevouwen tot 3D.  
Het idee is dat we sporen van onze gesprekken achterlaten in elke kamer, ook al zijn we nooit fysiek op deze plaats geweest. Want 
we laten allemaal merktekens na door wat we zeggen. Later wordt deze POE per post naar elke deelnemer opgestuurd. 
 
3) Een catalogus maken van ons project als een innerlijk bezoek. Een kunstboek over kamers en muren, over architectuur en 
intimiteit, over gelijkenis en verschil. De afbeeldingen worden gedeeld op een online platform. 
 
methodologie 
De titel van ons project is ontleend aan het boek 'I am a strange loop’ (Ik ben een vreemde lus) van Douglas Hofstadter, hoogleraar 
cognitieve wetenschappen, wiskundige en filosoof.  
Kort samengevat beschrijft hij hier hoe mensen overal deeltjes van hun identiteit achterlaten waar ze komen, en in dezelfde 
redenering, hoe deeltjes van elk menselijk ‘ik’ opgenomen worden in talloze hersenen van anderen. 
 
Op basis van het boek van Hofstadter gingen we onze eigen kamers analyseren in Chili en België.  
We kwamen tot de conclusie dat onze muren drie lagen tellen: 

- laag # 1: de laag van de constructie: baksteen, beton, gips. Het lichaam, het skelet van de muur.  
 

- laag # 2: de laag van verwanten: dingen die we ooit in België of Chili kochten, willekeurige zaken opgepikt op een 
bepaald moment op een bepaalde plek. 
 

- laag # 3: de laag recuerdos, de intimiteit: de kaders met familiefoto’s, de persoonlijke souvenirs, verhalen die we onszelf 
vertellen, oude herinneringen die we niet mogen vergeten.  

 
Het is deze derde laag die ons inspireerde tot een gesprek met bewoners over de hele wereld. Want het is met emotionele 
bouwmaterialen dat we muren maken rond onszelf. Zichtbaar en niet tastbaar. Onzichtbaar maar tastbaar. 
 
geografische opzet  
Op deze wijze willen we als architecten meebouwen aan een wereld die diversiteit omarmt, waar gemeenschappen leven 
gebaseerd op waarden als bewustzijn, respect, empathie en solidariteit. 
 
doelpubliek 
We streven ernaar om deelnemers van alle geledingen van het leven te bereiken. Romina is een Chileense van 33, Elisabeth is een 
Belgische van 63. We hebben een doelgroep zonder grenzen, niet in leeftijd, niet in ras, niet in situatie of locatie. We omarmen een 
grenzeloze diversiteit in elk aspect van het leven. 
 


