Geometrie om aan te raken

Titelblad: FSB 1204

Geometrie om aan te raken

Echte innovaties zijn schatplichtig aan het deskundig teruggrijpen naar tijdloze constanten –
de geometrie is er zo eentje.
Dankzij het uittesten van hun
huidige mogelijkheden door speciaal geselecteerde ontwerpers
en architecten, vormt zich de
basis van de FSB-deurbeslagen
die hier gepresenteerd worden.
Hierbij ontstaat “geometrie om
aan te raken“: elementaire lichamen en klassieke vormen in
een hedendaagse vormgeving.

De mooiste vormen onder
het licht
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Illustratie van de stelling van
Pythagoras a²+b²=c²

De mooiste vormen
onder het licht

Altijd maar weer streven architecten en designers ernaar om
de ideale vorm te vinden. Zowel
gisteren als vandaag maken
ze hierbij gebruik van antieke
maat- en regelsystemen. Hierover gaat deze kleine tekst. Hij
toont aan dat en hoe de compositorische wortels van sommige moderne werken in het verleden liggen.
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De antieke filosoof Pythagoras
van Samos geldt als een van
de eerste wiskundigen. Hij concentreerde zich vooral op de
geometrie, voor de Grieken het
belangrijkste onderdeel van de
wiskunde.

De door Pythagoras gestarte
zoektocht naar een wiskundig
te bepalen wereldorde als een
harmonisch geordende kosmos
(Grieks: heelal, orde) stuurt ook
de ideeënleer van Plato (427–
347 v. Chr.).

Rond 500 v. Chr. merkte
Pythagoras op dat tussen de
vele vormen en lichamen in de
natuur – van zeester tot regendruppel, van sneeuwvlok tot
heelal – opvallende symmetrieën
bestaan. Hij onderzocht de wetmatigheden van deze fenomenen en herleidde ze tot mathematisch te bepalen getalsverhoudigen. Zijn beroemde stelling
die zegt dat in een rechthoekige driehoek de som van de
kwadraten van de rechthoekzijden gelijk is aan het kwadraat
van de hypotenusa of schuine
zijde, vormt de basis van geometrische constructies.

Hij vermoedde dat de pure vormen en regelmatige lichamen
in de natuur geenszins per toeval kunnen ontstaan zijn, maar
dat er zich in hen eerder een
scheppingsplan openbaart. In
zijn geschriften „Philebos“ en
„Timaios“ verbindt hij de natuurelementen met de regelmatig
symmetrische lichamen. Als gevolg hiervan linkt Plato de aarde aan de kubus, de lucht aan
de bol en vergelijkt hij het vuur
met de piramide en verbindt hij
het water met de kegel.
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Bol, kubus, piramide, kegel:
Volgens Plato de ware en
goede vormen

De vijf regelmatige
Euklidische lichamen

Pythagoras’ waarnemingen van
de symmetrieën in de natuur
leidden hem dan tot de verbazende veronderstelling dat de
regelmatige lichamen hun oorsprong vinden in de ideeënhemel van de goden en de basis
vormen van de schepping van
de kosmos. Aan de afmeting
van de geometrische basislichamen kunnen de goddelijke
ideeën ook in onze wereld worden herkend – ook al is het maar
in hun schaduwverschijning.

Teruggrijpend naar Plato bewijst
de Klassieke Griekse wiskundige Euclides rond 300 v. Chr. in
zijn 13-delige werk „Elementen“
dat er vijf regelmatige symmetrische lichamen zijn:

Hoe meer zulke verschijningen
op de geometrische basislichamen gelijken, hoe dichter ze bij
de godenhemel staan. Daarom
zijn voor Plato de pure vormen
bol, kubus, piramide en kegel
tegelijk de mooie vormen en als
dusdanig tegelijk waar en goed.

1. de tetraëder,
met vier driehoekige zijden
(piramide)
2. de kubus,
met zes kwadratische zijden
(blok)
3. de octaëder,
met acht driehoekige zijden
(ruimtelijke rombus)
4. de dodecaëder,
met twaalf vijfhoekige
vlakken
5. de icosaëder,
met twintig driehoekige
vlakken
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Proportieschema van de menselijke vorm volgens Vitruvius,
tekening door Leonardo da
Vinci, rond 1490

De Modulor,
volgens Le Corbusier, 1942

Nog eens zo’n 250 jaar later ontwikkelt de Romeinse architect
en auteur Vitruvius – zich beroepend op Plato en Euclides –
een theorie van het mooie die
zich baseert op de begrippen
symmetrie, proportie en ritme,
hierbij opnieuw gebruik makend van de these van de mathematische definieerbaarheid
van ware schoonheid. In zijn
„Tien boeken der Architectuur“
licht hij de these ook toe aan
de hand van een proportiestudie van het menselijk lichaam
die Leonardo da Vinci in 1490
in zijn beroemde tekening heeft
willen vatten.
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Op Vitruvius gaat dan ook de
afmetingsverhouding van de
„gouden sectie“ terug, die tot
op vandaag tot de basiskennis
der creatieven behoort. De met
hem ontwikkelde methode voor
het vinden van mooie verhoudingen werd in de 20ste eeuw
ook door de Zwitserse architect
Le Corbusier opgepikt, toen hij
in de jaren 1940 zijn Modulor
ontwikkelde.
Het systeem is gebaseerd op
de menselijke afmetingen en
de „gouden sectie”. Hierbij bepaalde Le Corbusier de standaardgrootte eerst op 175 cm,
vanaf 1950 op 183 cm (komt
overeen met zes voet) en ontwikkelde daaruit een reeks bijkomende geometrische bepalingen die ten opzichte van elkaar telkens in de verhouding
van de “gouden sectie” staan.

Ontwerp van een torenflatstad,
Ludwig Hilberseimer, 1924

Architectuur gold steeds als centrale culturele bemiddelingsinstantie, wier hoge appreciatie
werd bereikt door de onvermijdelijke verbinding met stabiliteit en orde. Deze kwaliteit ontspringt uit de geometrische
reinheid van haar formele compositie.
De zuivere vorm was steeds een
visie van de architecten: al vanouds dromen ze ervan om objecten te ontwerpen die bevrijd
zijn van elke provisorische werking, instabiliteit en wanorde.
Zo ontstonden en ontstaan gebouwen door de toepassing van
eenvoudige geometrische vormen: kubussen, cilinders, bollen, kegels, piramides enz.. Ze
worden door de opeenvolging
van compositieregels zodanig
samengevoegd dat elk conflict
vermeden wordt.

Het is geen enkele vorm toegestaan om een andere te storen;
tegelijk draagt elke vorm bij tot
een harmonisch geheel. Op deze manier wordt de gecomponeerde geometrische structuur
een constructieve structuur voor
het gebouw. De vormzuiverheid
garandeert haar structurele stevigheid.
Wat op grote schaal werkt, laat
zich ook op kleine schaal zien:
Onze poging om in deze brochure een beslagserie samen te
stellen die zich beroept op de
regels van historische meesters
en tegelijk hedendaagse vormtendensen volgt, kan hierbij helpen om het ideale totaalontwerp
te verwerkelijken.
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Figurine,
naar Oskar Schlemmer, 1924
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1001 | 7607

Aluminium

Design: Peter Bastian

www.fsb.de/1001
www.fsb.de/7607

De kwadratische dwarsdoorsnede verleent het model FSB
1001 zijn karakteristiek grijpvolume dat vooral deuren in groot
formaat voordelig tot zijn recht
doet komen. De door architect
Peter Bastian ontwikkelde deurkruk biedt ook als model voor
vluchtdeuren – met zogenaamde „return“ – een esthetisch geslaagde oplossing.
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Woonhuis Arthur W. Milam,
Ponte Vedra Beach Florida
Gevelaanzicht in perspectief,
inkt op karton,
Paul Rudolph, 1962
Collectie van het Museum of
Modern Art, New York

1003

Aluminium
AluGrau
Edelstaal

Design: Johannes Potente

www.fsb.de/1003

De deurkruk FSB 1003, die de
vorm van een deur in verkleind
liggend formaat opneemt, is
een uitgesproken liefhebbersmodel. Johannes Potente heeft
de vormidee ontwikkeld en voor
de materialen aluminium en
edelstaal aangepast. Wij hebben
hieraan nog een materiaaluitvoering in AluGrau® toegevoegd
die dankzij zijn zilvergrijs oppervlak erg aanstekelijk werkt.
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Het Karolingische kloosterplan
van St. Gallen, rond 820,
kloosterbibliotheek St. Gallen
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1035 | 7631

Aluminium
AluGrau
Edelstaal

Design: Heike Falkenberg

www.fsb.de/1035
www.fsb.de/7631

Binnenhuisarchitecte Heike
Falkenberg uit Düsseldorf vroeg
FSB in de herfst van 1996 om
voor een verbouwing een verouderde greepvorm te herdenken.
Aan de hand van de schetsen
die ze doorstuurde, freesde de
ontwikkelingsafdeling van FSB
uit het model FSB 1076 een
toonmodel. Het prototype viel
zo goed in de smaak dat wij samen met de ontwerpster spontaan besloten om dit greepidee
op de markt voor te stellen.
De reacties op de vormgeving
waren erg enthousiast. De ovale
dwarsdoorsnede van het handvat van FSB 1035 ontstaat uit
een afgestompte cirkel. Zo ontstaat de karakteristieke omlijning
die zich vormt uit twee vierkanten en twee halve cirkelvlakken.
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Model van het zonnestelsel,
naar Johannes Kepler, 1596
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1102

Aluminium
AluGrau
Edelstaal
Messing*
Brons

Design: Alessandro Mendini

www.fsb.de/1102

Het model FSB 1102 gaat terug op een re-design-opdracht
van de Italiaanse vormgever
Alessandro Mendini, die in 1986
in het kader van de FSB Designworkshop de bekende Gropiusdeurkruk nieuw leven had ingeblazen door een materiaaluitwisseling en een groef. Wij
bieden FSB 1102 ondertussen
aan in de vijf hierboven genoemde materialen en bijhorende
oppervlakken. Voor frequent gebruikte deuren raden wij op basis van de stevigheid de uitvoering in edelstaal aan.

* Enkel rozetuitvoeringen en
plaatjes 1418 .. en 1451 ..
(standaardlager)
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De doorsnede van een
Nautilus-schelp maakt de
groeispiraal zichtbaar.

De Gouden Sectie –
een constante in kunst
en cultuur

De Gouden Sectie legt eerst
een maatverhouding vast. Gesneden wordt hier alleen figuurlijk. Het gaat hier ten slotte om
het laten harmoniëren van ongelijke delen van een afstand.
Een gegeven afstand wordt zo
gedeeld dat de kleinste zich tot
de grootste verhoudt zoals de
grootste tot de hele afstand.
Wiskundig kan de Gouden Sectie weergegeven worden in de
formule a:b=b:(a+b). Overgedragen op een getallenrij verkrijgt met zo een continue reeks
waarbij steeds de laatste twee
getallen worden opgeteld: 1, 1,
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,
144 ... Als men een getal van
deze reeks deelt door de volgende, krijgt met steeds de waarde
0,618. Als men ze door de vorige deelt, krijgt men 1,618.
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Deze beide getallen bepalen de
verhouding tussen de delen van
de Gouden Sectie. Het grootste
deel (major) van een gegeven
afstand is 1,6-keer groter dan
de gegeven afstand. De deling
van de bekende lengte door 1,6
heeft bijgevolg de kleinste afstand (minor) als resultaat. Toegepast op de grootteverhoudingen binnen een vormgeheel
dient de Gouden Sectie als betrouwbare ontwerphulp bij de
ontwikkeling van een mooie proportie.

Wat eerst in geometrische constructies weergegeven wordt,
vindt men ook in natuurverschijnselen terug. Bij de bladeren van talrijke planten kon een
grootteverhouding van 5:8 gemeten worden. Van bijvoorbeeld
500 eikenbladeren komen er
235 precies overeen met de verhoudingen van de Gouden Sectie, 93 wijken 1 mm af en 92
exemplaren tonen afwijkingen
van 2 mm. Naast zulke ogenschijnlijke overeenkomsten vindt
men in de natuur complexe
structuren zoals deze van de
groeispiraal. Wiskundigen betekenen het fenomeen van deze
regelmatige vormkromming als
dilatatie.
Hiermee wordt een vorm bedoeld die zich volgens wiskundig
te bepalen structuren verdraait
en tegelijk krimpt. Dilataties komen zowel in slakkenhuizen als
in dennenappels voor. Ze lopen
kegelvormig naar boven toe en
draaien zich hierbij tegelijk in
een spiraal.

Wiskundig bepaalde constante
van de groeispiraal

In de wiskunde noemt men
zulke verschijningen „logaritmische spiralen“. Als men heel
nauwkeurig een madeliefje bestudeert, wordt duidelijk dat
de gele schijfbloemen een structuur van tegenovergestelde logaritmische spiralen vormen.
De factor waarmee de spiralen
zich vergroten, komt exact
overeen met 0,6181. Het lijkt
wel alsof de natuur er alles aan
doet om de ideale wiskundige
basisvorm zo dicht mogelijk te
evenaren, want de evenredigheid van deze natuurlijke spiraal
kan met de Gouden Sectie worden verklaard. Hetzelfde geldt
voor de zonnebloem waarvan
de kernen in rechts- en linksdraaiende spiralen gerangschikt
zijn. De geschematiseerde weergave verduidelijkt de samenhang
met de in het begin genoemde
getallenrij 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21 enz.

De mooie maatverhouding
als voorgeschreven vorm voor
gebruiksvoorwerpen
Al deze onderzoeken en historische inzichten stromen ook
door in de ontwerpen van gebruiksvoorwerpen. Zo werd de
dynamische vorm van de groeispiraal het formele voorbeeld
voor een reeks deurkrukken:
het vormverloop van de dilatatie volgend, verjongt de greephals zich bij deurkrukserie FSB
1160 in een elegant verloop
van bochten tot aan het greepeinde. Wat het oog aanspreekt,
streelt tegelijk ook de hand.

15

Logo van de leerstoel
„Theorie van de Architectuur“,
BTU Cottbus
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1160

Aluminium
AluGrau
Edelstaal

www.fsb.de/1160

Bij het fabrieksontwerp FSB
1160 wordt de dynamische
groeispiraal (zie blz. 15) door
middel van een ronde dwarsdoorsnede nagetekend, waarbij
de deurkruk zich van aan de
greephals tot aan het greepuiteinde eveneens volgens de regels van de Gouden Sectie verjongt. Deze verslanking verhoogt
de spanning van het natuurlijke
curvenverloop. De vormgeving
is terughoudend, greepveilig en
looprichtinggeoriënteerd.
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Studieblad in perspectief
met landschapstafereel,
Friedrich Gilly, 1799

1183 | 7674

Aluminium
Edelstaal

Design: Hadi Teherani

www.fsb.de/1183
www.fsb.de/7674

Hadi Teherani breekt bij FSB
1183 met traditionele denkpatronen. Voor deuren met raamwerk kennen we op de doorslagzijde zelfstandige – verkropte –
vormgevingen, aan de tegenoverliggende zijde de standaarddeurkruk: de „Wittgensteinoplossing”. Hadi Teherani reduceerde het veelvoud van deze
krukmodellen radicaal: de functie van het verkropte deurkrukmodel – namelijk het terugbrengen van het klemgevaar aan
het doorslagvlak van het raamwerk – lost hij op door het
zwaartepunt van de deurkruk
naar links te verplaatsen. Het
vluchtdeurmodel op zijn beurt
verkrijgt zijn return op even radicale wijze: Hadi Teherani telt
hierbij gewoon een derde van
het handvat.
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PROUN
Doordringvlakken,
naar El Lissitzky, 1920

KlinkenPaar
1203 | 1204

Een duidelijke, moderne vormtaal is het handelsmerk van
de Berlijnse architecten Ivan
Reimann en Gesine Weinmiller.
Ze gaan voor elementaire vormen
en houden van reductie. Het
door hen uitgewerkte KlinkenPaar-ontwerp is de expressie
van deze houding. Twee kantige,
uit geometrische elementaire
vormen ontwikkelde metalen
lichamen in edelstaal vormen
een ruimteplastisch reliëf waarvan de strenge elegantie voortvloeit uit het wisselende aanzicht van trapezium en rechthoek, lijn en vlak. De korte krukhals van het ene model is verbonden met het deurblad als
opstaande rechthoek; die van
het andere als liggende rechthoek. Hetzelfde wisselspel bepaalt de twee frontale aangezichten. Terwijl het ene model
zich met de trapeziumvormige
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Edelstaal

front- en zijdevlakken naar de
kijker toekeert, is het tegenoverliggende stuk waarneembaar als liggend rechthoekig
blok dat zijn langgerekte, trapezoïde krukhals onder de aandacht van de waarnemer brengt.
De uit vol materiaal gesneden
deurplaten onderstrepen de
kenmerkende werking van de
elementaire lichamen.

Design: Ivan Reimann,
Gesine Weinmiller

www.fsb.de/duos
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De geometrische mens,
naar Oskar Schlemmer, 1924

KlinkenPaar
1208 | 1209

Het architectenpaar Stefanie en
Martin Naumann uit Stuttgart
heeft de opdracht nuchter en
pragmatisch aangepakt: „Terwijl
we weerstaan aan de neiging
tot exaltatie slaan wij – na in een
lange en moeizame strijd verwikkeld te zijn geweest – een
heel eenvoudige weg in, ook op
het gevaar af reeds geëffende
paden nogmaals te betreden.
Maar dat hoeft niet per se fout
te zijn.“ En het was geen fout.
Ze zijn er toch in geslaagd een
KlinkenPaar te maken dat in
zijn archaïsche eenvoud en puristische rechtlijnigheid in zekere mate het basismodel van alle
KlinkenParen zou kunnen zijn.
Uitgangspunt zijn de twee verschillende bewegingsprocessen
bij het openen en sluiten van
de deur: „een deur heeft twee
kanten en elke kant is anders.
De ene kant klapt je tegemoet,
de andere moet je wegduwen;
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Edelstaal
Handvat Makassar

aan de ene kant moet je je eigen hand afremmen om niet
tegen het deurkozijn aan te botsen, aan de andere kant moet
je dan weer kordaat toegrijpen.“
Het vormpaar heeft uit deze
duw- en trekverplichting volgende formele consequenties getrokken: beide klinken hebben
wel dezelfde basisvorm maar
het zijn de indeukingen en uitstulpingen die de verschillende
grijpmanieren zichtbaar maken.
De klink waarmee men de deur
naar binnen toe opent, heeft een
duidelijk zichtbare duimrem,
terwijl de klink waarmee men
de deur naar zich toetrekt een
wijsvingerkuiltje heeft. Hiermee
is volop aan de vier grijpgeboden voldaan.

Design: Stefanie en
Martin Naumann

www.fsb.de/duos
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Proportieschema van de menselijke vorm volgens Vitruvius,
Leonardo da Vinci, rond 1490

Inbouwkommen

Met gesloten en open inbouwkommen biedt FSB een formeel
en functioneel innovatieve beslagoplossing voor schuifdeuren
aan. Hiermee wordt de architectuurtrend van de verdekte integratie van technisch-functionele
elementen onberispelijk toegepast. Gesloten inbouwkommen
zorgen voor een homogeen verschijningsbeeld van de deur:
als hij niet gebruikt wordt, is de
greepkom steeds afgedekt met
een nauwkeurig zelfsluitend geveerd klepje.
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Aluminium
Edelstaal

4252
4252 0001

4253
4253 0001

www.fsb.de/flushpulls
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House III
axonometrische voorstelling,
Peter Eisenman, 1970

Veiligheidsbeslag

Onze huisdesigner Hartmut
Weise presenteert met FSB 7360
en FSB 7361 het ontwerp van
een veiligheidsbeslag, waarbij
hij als het ware een radicaal puristische design-opvatting volgt
en het ontwerp formeel niets
meer te maken heeft met de traditionele concepten: uit 5 mm
dik edelstaal heeft hij een zakelijke, gevouwen vlakkensculptuur gemaakt die met betrekking
tot de bijhorende deur geen enkel compromis sluit. Dit enkel
in veiligheidsklasse S4 verkrijgbare design is naast een klassieke versie (FSB 7360) optioneel leverbaar met een geïntegreerd elektronica-pakket (FSB
7361) in de vorm van een elektronische belsensor inclusief
naamplaatje en draadloze belmodule alsook een draadloze
bel (gong) voor binnen.
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Edelstaal

FSB biedt beide modellen aan
als wisselgarnituur met veiligheidstechnisch afgestemde hoekige plaat aan de binnenkant
met deurkruk FSB 1108, veiligheidsklasse S4 - ZA (cilinderoverstand 8 – 16 mm), verwijdering profielcilinder 92 mm alsook 10 mm ∆-opening.

7360

7361

www.fsb.de/7360
www.fsb.de/7361

Kerk San Carlo
alle Quatro Fontane, Rome,
weergave van het geometrische
grondplanconcept, volgens
Francesco Borromini, 1634
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„De betekenis van de geometrie berust niet op hun
praktisch nut, maar op het feit dat ze eeuwige en
onveranderlijke voorwerpen onderzoekt en ernaar
streeft om de ziel tot waarheid te verheffen.“
Plato, 360 v. Chr.
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