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visuele informatie in nieuwe
ornamenten. Het experi-

loos: Loos staat ornament toe

menteren met ornament

als het het product is van een oudere cultuur

kan, zoals Tony Fretton heeft gesuggereerd,

- zijn voorbeelden zijn Perzische tapijten,

opgevat worden als niet meer dan een van

Slowaaks kantwerk, handvaardigheid van

een aantal mogelijke pogingen tot een uit

oude dametjes- en 'als het mijn medemen

breiding van het formele repertoire van de

sen genot schenkt'. Deze mildheid van de

architectuur. Geen van deze experimenten

gentleman wordt weerspiegeld in Loos' eigen

kan als traditionalistisch worden beschre

aanpak van het meubileren van interieurs

ven: in feite neigen ze·tot een interesse in het

van huizen en werd op een genereuze manier

werk van bijvoorbeeld neoclassicistische

opnieuw geformuleerd door een andere

architecten via kennis en welwillend nieuw

Weense architect, Josef Frank, die een

onderzoek naar de moderne architectuur.

houding voorstaat 'die wat er vandaag de

Wat ze willen aanbieden is een gecompli

dag gebeurt in zich opneemt: de hele geest

ceerd, intu"itief en vooral genereus uittesten

van de tijd, de sentimentaliteit en over

van de mogelijkheden van de eigentijdse

drijving ervan, met inbegrip van beledigin

architectuur tot evocatie en narratie; tot het

gen van de goede smaak die tenminste vol

vertellen van kleine en grote verhalen, zoals

vitaliteit zijn' .5 Net als Loos zag Frank ruimte

Bloch suggereerde: vol erfgoed, zonder

voor een doelbewust, eclectisch gebruik van

historicisme.

geornamenteerde oppervlakken, stereoty
pen die overgeerfd waren uit oudere culturen

Christoph Grafe met

en konden worden ingezet in de huiselijke
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sfeer, als voorbeelden die bijdragen aan een
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