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Design fiction and tinkertopia:
two rising phenomena in
the field of architecture. Lara
Schrijver elaborates on the
effects for architects of the recent
global economic crisis, and
demonstrates how it has forced
professionals to reconsider and
reconfigure their practices.

Designfictie en tinkertopia twee
opkomende fenomenen in de
architectuurwereld. Lara Schrijver
gaat in op de effecten van de recente
globale economische crisis voor
architecten, en geeft inzicht
in verschillende tendensen voor
het heroverwegen en opnieuw
vormgeven van de ontwerppraktijk.
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Some degree of idealism and scenario
development is essential to architecture.
Imagining a future product, home, school,
or city structure in itself requires a belief
that one can improve upon what is already
there. Yet the twentieth century was a
remarkable period in which proposals for an
ideal world became increasingly central to
the role of architecture. Proposals for living
cities, functional cities, capsule homes,
and communal residences map out the
hopefulness of architecture in the twentieth
century. The utopian element in many of
these proposals often goes beyond the
intellectual projection of a possible future to
a more prescriptive and forceful proposition.
Within this history of ideal cities, science
fiction films in particular have provided
the opportune medium to design future
societies and the environments they inhabit.1
Yet speculative projects, no matter what
the medium, consistently offer a platform
for thought experiments, whether they
concern entirely radical assumptions or the
simple outcome of current decisions.2
A number of recent exhibitions and conferences show the power of these visualized
and materialized thought experiments.
Exhibitions such as Coming Soon (Bureau
Europa, Maastricht, 2014) and Future
Fictions (Z33, Hasselt, 2014) focus on the
many different guises of speculation
and idealism.3 Conferences and gatherings
such as the 2015 Annual Design History
Society Conference (‘How we live, and How
we might live: Design and the Spirit of
Critical Utopianism’), or the 2014 Istanbul
Design Biennial (‘The Future is Not What it
Used to Be’) similarly seem to indicate a
renewed interest in future scenarios. The
strength of such speculation is even acknowledged in government-funded documents
such as the ‘Visual History of Future Cities’,
which, as part of the UK Government’s
Foresight Future of Cities project, documents
yesterday’s speculations in order to envision
what might become tomorrow’s reality. 4

Idealisme en scriptvorming is in zekere mate
een essentieel onderdeel van architectuur.
Het verbeelden van een product, huis, school of
stadsstructuur die in de toekomst gestalte
moet krijgen impliceert het geloof dat men de
huidige situatie kan verbeteren. Maar de
twintigste eeuw was een opmerkelijke periode,
waarin architectuur in toenemende mate ten
dienste stond van het produceren van voorstellen voor een ideale wereld. Voorstellen voor
levende steden, functionele steden, capsuleen communewoningen tonen het hoopvolle
karakter van twintigste-eeuwse architectuur.
Veel van dit soort plannen ontlenen hun
utopische karakter niet alleen aan de verstandelijke voorstelling van een mogelijke toekomst,
maar hebben bovendien voorschrijvende en
dwingende eigenschappen. Binnen de geschiedenis van ideale steden zijn sciencefictionfilms
bij uitstek een geschikt medium gebleken om
toekomstige samenlevingen en hun leefwerelden te schetsen.1 Maar ongeacht het medium,
bieden speculatieve projecten voortdurend een
platform voor gedachte-experimenten, zij het
radicale aannames of simpelweg uitkomsten van
hedendaagse processen.2 Een aantal recente
tentoonstellingen en conferenties toont de kracht
van zulke gevisualiseerde en gematerialiseerde
gedachte-experimenten. Tentoonstellingen als
Coming Soon (Bureau Europa, Maastricht, 2014)
en Future Fictions (Z33, Hasselt, 2014) concentreren zich op de verscheidenheid aan gedaantes
van speculatie en idealisme.3 Conferenties
en bijeenkomsten als de Annual Design History
Society Conference (‘How we live, and How
we might live: Design and the Spirit of Critical
Utopianism’, 2015), of de Istanbul Design
Biennial (‘The Future is Not What it Used to Be’,
2014) lijken eveneens te wijzen op een hernieuwde interesse in toekomstscenario’s. De kracht
van dit soort speculatie wordt zelfs door overheidsdocumenten erkend, zoals ‘Visual History
of Future Cities’, waarin als onderdeel van het
Britse overheidsproject Foresight Future of
Cities speculaties uit het verleden worden
gedocumenteerd om zo een beeld te vormen
van de toekomstige werkelijkheid.4
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Today, we may nevertheless be seeing a
turning point in how architecture and design
engage the future. Compared with the more
prescriptive visions of twentieth-century
utopian proposals, a new sensibility seems to
be present in contemporary scenarios in
architecture. This particular sensibility is
perhaps best described by Julian Bleecker as
‘design fiction’.5 Bruce Sterling, in reference
to a common notion in literature and film
studies, notes that its central function is to
‘suspend disbelief ’.6 This distinction between
earlier utopian proposals and contemporary
speculation is aligned with the current
economic and political context, as well as
with developments in media and technology.
The past six years have seen a global
economic crisis, which has hit western
economies the hardest. The crisis, starting
with financial speculation, has had widespread effects, including the collapse of the
auto industry in the U.S., the shutdown of
property development in Spain, and drastic
cuts to public spending in Greece. As the
problems within the banking sector spread to
the real economy, many other sectors riding
the waves of seemingly endless affluence have
felt ripple effects. In the field of architecture,
this has included a radical decrease in public
commissions, but also projects having been
put on hold, or social housing plans shelved
for the time being. Nowhere has this been
more apparent than in the Netherlands, where
the cheerful bubble of architectural dreams
and financial speculation expanded throughout the 1990s, supported by government
policy and growing affluence.7 Since 2008,
the financial crisis has had a domino effect,
resulting in problems that have aversely
affected the (over-bloated) real estate market,
and in consequence, the building industry.
While its effects on the architecture profession seem most widespread in the
Netherlands, Europe as a whole is marked
by the crisis. More than in the United States,
which was equally thrown into financial
trouble, architecture in Europe has suffered
from the rapid drop in public commissions as

Toch kunnen we op dit moment misschien
wel spreken van een keerpunt in het omgaan
met de toekomst in architectuur en design.
Vergeleken met de relatief dwingende visies van
twintigste-eeuwse utopische voorstellen, lijkt
er in hedendaagse architectonische scenario’s
een nieuwe tendens aanwezig te zijn die
wellicht het best is omschreven door Julian
Bleecker als design fiction.5 Bruce Sterling merkt
op dat de centrale functie van ‘designfictie’
suspension of disbelief is, de bekende literatuuren filmwetenschappelijke notie van het bewust
opschorten van het ongeloof wanneer men
geconfronteerd wordt met fictie.6 Dit onderscheid tussen vroege utopische voorstellen
en hedendaagse speculatie bestaat parallel aan
de huidige economische en politieke context
en ontwikkelingen in media en technologie.
De afgelopen zes jaar heeft er een wereldwijde economische crisis plaatsgevonden die
westerse economieën het hardst heeft geraakt.
De crisis begon met financiële speculatie en
had verstrekkende gevolgen, onder andere het
instorten van de auto-industrie in de VS,
het tot stilstand komen van bouwprojecten in
Spanje, en drastische bezuinigingen op overheidsuitgaven in Griekenland. De problemen in
de bankensector spreidden zich uit over de
gehele economie en waren voelbaar in de vele
andere sectoren die meeliftten op de ogenschijnlijk eindeloze welvaart. In de architectuursector
betekende dit een radicale afname van openbare
werken, en het tijdelijk stopzetten van projecten
en sociale woningbouwplannen. Nergens was
hiervan meer sprake dan in Nederland, waar de
vrolijke zeepbel van architectonische dromen
en financiële speculatie in de jaren 1990 dankzij
overheidsbeleid en groeiende rijkdom steeds
groter werd.7 Vanaf 2008 veroorzaakte de crisis
een domino-effect dat de opgezwollen onroerendgoedmarkt en vervolgens de bouw negatief
heeft beïnvloed. Hoewel de gevolgen voor
de architect het meest omvangrijk lijken in
Nederland, is heel Europa door de crisis
getroffen. De architectuur heeft in Europa –
meer dan in de VS, die evenzeer in financiële
problemen zijn geraakt – geleden onder
de gestage afname van opdrachten na
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a result in cuts to public funding. As a result,
the profession is under pressure in many
countries both at the level of building commissions and at the level of public policy.8
In the meantime, the architecture discipline
has not been standing still. The general sense
of architecture today is marked by a search
for alternative practices. Speculative thinking
in architecture does in fact seem to drift in
some synchronicity with the economic tides
that drive building activity. When there is
little work to be distributed, one option is to go
beyond immediate concerns to an imagined
future. Here, architects and designers create
their own potential niche market should
their visions strike a chord in the collective
imagination. This is visible, for example, in
the early work of Koolhaas and the Office for
Metropolitan Architecture, which produced
dreamlike visions of New York skyscrapers
accompanying the retroactive fictions of
Delirious New York. The reputation of OMA
was founded on their imagery and un-built
projects. These self-funded projects, of course,
require the financial means to support such
long-term investment.9
Another response to the squeezed market
has been to reinvent the very role of the
architect. Robert Gutman analyzed these
tendencies in the wake of the 1973 oil crisis,
which had similar far-reaching effects in
the building industry in the United States.10
A key feature Gutman identified was the
extensive self-reflection of the discipline in
terms of its own role. This still rings true
today, with many speculations on the transformation of architecture practice. At times
this may seem a somewhat contrived narrative, as for example in the book Reactivate!,
which intentionally clustered together a very
diverse spectrum of offices in an attempt to
illustrate the transformation in architecture
practices.11 Yet it is clear that many young
firms of today, particularly in the Netherlands,
are seeking out alternate forms of practice.
DUS architects for example, have been
experimenting with the techniques of 3D
printing, in the hopes that they may offer

overheidsbezuinigingen. Daardoor staat het vak
in veel landen onder druk, zowel qua opdrachten als qua overheidsbeleid.8
In de tussentijd heeft de architectuurdiscipline niet stilgestaan. Ze wordt gekenmerkt
door een zoektocht naar alternatieve praktijken.
Speculatief denken in architectuur lijkt in een
zeker verband te staan met het economisch
getij waarvan de bouwactiviteit afhankelijk is.
Wanneer er weinig werk te verdelen is, bestaat
er de optie om de waan van de dag te ontstijgen, een verbeelde toekomst tegemoet.
Als hun visies aansluiting vinden in de collectieve verbeelding, kunnen architecten en
designers een eigen niche creëren. Dit is
bijvoorbeeld zichtbaar in het vroege werk van
Koolhaas en zijn Office for Metropolitan
Architecture, dat binnen de retroactieve ficties
van Delirious New York visioenen van New
Yorkse wolkenkrabbers schiep. De reputatie
van OMA stoelde op hun denkbeeldige,
onuitgevoerde projecten. Uiteraard vragen
dit soort zelf gefinancierde projecten wel
om de financiële middelen om zo een langetermijn investering te kunnen bekostigen.9
Het heruitvinden van de rol van de architect
is weer een andere reactie op de krappe markt.
In het kielzog van de oliecrisis van 1973 onderzocht Robert Gutman deze neiging, die een
vergelijkbaar grote impact had op de bouw in de
Verenigde Staten.10 Gutman identificeerde de
ingrijpende reflectie van de discipline op haar
eigen rol, als een van de belangrijkste kenmerken. Men hoeft enkel te kijken naar de vele
speculaties op de transformatie van de architectuurpraktijk om te zien dat dit nog steeds van
toepassing is. Soms lijkt er sprake van een
geforceerd narratief, bijvoorbeeld in het geval
van het boek Reactivate!, dat opzettelijk een
heel divers spectrum aan bureaus verzamelt met
als doel het aantonen van de metamorfose van
de architectuurpraktijk.11 Het staat echter buiten
kijf dat veel jonge bureaus vandaag de dag, en
vooral in Nederland, op zoek zijn naar alternatieve werkwijzen. DUS Architects, bijvoorbeeld,
experimenteren met 3D-printen in de hoop dat
hier nieuwe productiewijzen uit zullen voortkomen. Tot deze nieuwe benaderingen behoren
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new production methods for architecture.
These new approaches may include project
development, scenario production, or company branding – all circling around the core
business of building. The profession of
architecture, once dubbed the Mother of
the Arts by Vitruvius, has recently been
subsumed under the more general umbrella of
the creative industries. As people now begin
to speculate on the next great property crash
(deemed quite realistic in China), the building
industry seems fragile indeed. Yet it is not
only in the physical production of buildings
that architecture determines the face of our
environment. It is also in presenting coherent
worlds, solutions that expand beyond the
building industry. This is where we might
position the current tendency to envision
different future scenarios. The evocative
imagery of an architectural scenario may
include implications for the structure of our
cities, for the embedding of technology in
our domestic environment, or for rethinking
our current policies on building materials.

ook projectontwikkeling, scenarioproductie,
of branding, allemaal verwant aan hun
kernfunctie: bouwen. De architectuur, door
Vitruvius ooit omschreven als de hoogste
kunstvorm, is in de laatste jaren opgeslokt door
het overkoepelende domein creatieve industrie.
En terwijl men alweer speculeert over de
volgende vastgoedcrisis (redelijk realistisch
geacht in China), oogt de bouw ontegenzeggelijk fragiel. Architectuur geeft echter niet
alleen door middel van de fysieke productie
van gebouwen vorm aan onze leefomgeving,
maar ook door het verbeelden van coherente
werelden, oplossingen die aan meer raken dan
alleen de bouw. Dit verklaart dan ook de huidige
trend om gestalte te geven aan verschillende
toekomstscenario’s. De suggestieve voorstelling
van een architectonisch scenario kan implicaties
hebben voor de compositie van onze steden,
voor het inbedden van technologieën in ons
alledaagse leven, of voor het bijstellen van ons
huidige beleid voor bouwmaterialen.
1 – Frank Lloyd Wright,
Broadcare City, 1932.
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ENVISIONING FUTURES, ESCAPING THE
PRESENT

DE TOEKOMST VERBEELDEN, HET
VERLEDEN ONTVLUCHTEN

While imagined cities and future worlds
have always been an intimate part of
architectural history – think of the drawings
of Christianopolis (1619), New Atlantis
(1627), Fourier’s Phalanstère (1830),
Howard’s Garden City (1898), Sant’Elia’s
Citta Nuova (1914), Frank Lloyd Wright’s
Broadacre city (1932) (fig. 1), or Archigram’s
Walking City (1964) (fig. 2) – this aspect
became particularly crucial in the twentieth
century. The conditions of the industrial
society encouraged the production of
visions that reached beyond the reality of
current overcrowding of cities as industrialization took hold, towards the potential
embodied by the machine age. Examples
of this are well known, from the clear
propositions of the functional city by CIAM
to the provocative visions of the Futurists
and the Soviet Constructivists.
Today, one might similarly surmise that
current digital technologies are transforming
how we engage with designing the (immediate)
future. Rendering programs enable a more
realistic portrayal of future environments,
while scripting tools make it possible to
produce various scenarios that are dependent
on variable parameters. At the same time, the
widespread use of these techniques is raising
concerns about the relation between material
reality and the speculations being projected,
an indication perhaps also of the uncanny
feeling raised by the renderings themselves.
In 2013, a discussion on architecture thesis
projects in the UK became quite heated in
regards to the question of whether the production of a film portraying a future environment
full of robotic labor was an adequate preparation for the profession of the architect.12
Scenario production is, however, a practical solution to the impossibility of building a
perfect future. Its suggestive features – that
portray a built environment full of cultural,
social, and political implications presented
in an evocative manner to suggest a possible
solution to as yet unformulated problems

Hoewel denkbeeldige steden en toekomstige
werelden altijd al een belangrijk onderdeel zijn
geweest van de geschiedenis van de architectuur
– denk aan de tekeningen van Christianopolis
(1619), New Atlantis (1627), Fouriers Phalanstère
(1830), Howards Garden City (1898), Sant’Elia’s
Citta Nuova (1914), Frank Lloyd Wrights
Broadacre City (1932) (afb. 1) en Archigrams
Walking City (1964) (afb. 2) – werden ze in de
twintigste eeuw pas echt cruciaal. De industriële
samenleving moedigde de productie aan van
visioenen die voorbij gingen aan de realiteit
van de door industrialisatie overvolle steden,
en gebruik maakten van het potentieel van
de technologische revolutie. Voorbeelden
hiervan zijn welbekend: van de heldere lijnen
uitgezet tijdens het CIAM-congres in 1933,
tot de provocerende visioenen van de Futuristen
en Russische Constructivisten.
Evenzo zou je tegenwoordig kunnen stellen
dat hedendaagse digitale technologieën de
manier waarop wij omgaan met het vormgeven
van de toekomst veranderen. Rendersoftware
maakt meer realistische verbeelding mogelijk,
en met scripting tools kunnen op basis van
variabele parameters scenario’s ontwikkeld
worden. Tegelijkertijd, en wellicht ook ingegeven door de unheimische sfeer van zulke
beelden baart het wijdverspreide gebruik van
zulke technieken zorgen over de relatie tussen
materiële realiteit en geprojecteerde speculaties. In een verhitte discussie over afstudeerprojecten in het Verenigd Koninkrijk in 2013,
werd de vraag gesteld of de productie van een
film waarin een wereld vol robotwerkers werd
geschapen, wel een degelijke voorbereiding
was op het architectenberoep.12
Echter, scenarioproductie is een pragmatische benadering van het onoplosbare probleem
van het bouwen van een perfecte toekomst.
Dankzij de suggestieve eigenschappen
van scenario’s – die een gebouwde omgeving
voorstellen waarin culturele, sociale en
politieke implicaties op een provocerende
manier worden gepresenteerd, met als doel het
aandragen van een mogelijke oplossing voor
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2 – Archigram, The Walking
City, 1964

– may aid in offering alternatives to those in
power, those with money, or even on a small
scale, those who would like to push the
boundaries of collective habits and public
perception.
Many of the students I encounter in
architecture and design schools have an
intuitive grasp of the potential of future
speculations. As such, an interesting transformation is taking place. These students seem
to realize that it is not a blueprint that they are
producing with their future prototypes, but a
question. The prototypes are used as a mode
to better understand the world they live in and
the directions in which they might nudge it.
These students make use of certain tactics as
a reflex, intuitively grasping the potential
of design fiction to suspend disbelief. In this
sense they are heirs to the approach of the
twentieth-century avant-garde. Techniques
that were once available only to an artistic
elite are now embedded in everyday experience.13 Having been raised in a postmodern
age, these students seem to automatically
address fully articulated and confident
predictions with skepticism, having been
inundated with the mechanisms of advertising from an early age. As such, they are
comfortable with the ironic voice of a built-in
commentator, they are consciously aware
of the constructed narratives of advertising
mechanisms. At the same time, we might also
be concerned that this generation of students
is less equipped for their futures because
their teachers are so poorly versed in newer
tools and techniques. In this sense, education

nog niet geformuleerde problemen – kunnen de
machthebbers, de rijken, of zelfs, op kleinere
schaal, eenieder die de grenzen van collectieve
gewoontes en publieke perceptie wil bevragen.
Veel van de studenten die ik tegenkom op
architectuur- en ontwerpafdelingen hebben een
intuïtief begrip van het potentieel van toekomstspeculaties. Daardoor vindt er een interessante
metamorfose plaats. Deze studenten lijken zich
te realiseren dat ze met hun toekomstmodellen
geen blauwdruk produceren, maar een vraag.
De prototypes die ze maken worden gebruikt
om tot een beter begrip te komen van de wereld
waarin ze leven, en de richting die die wereld,
mede door hun toedoen, inslaat. Deze studenten maken haast reflexief gebruik van bepaalde
technieken en grijpen het potentieel van
designfictie intuïtief aan om ongeloof op te
schorten (suspension of disbelief). Zo bekeken zijn
zij de erfgenamen van de benadering van de
twintigste-eeuwse avant-garde. Technieken die
ooit alleen de artistieke elites tot hun beschikking hadden, maken nu onderdeel uit van de
alledaagse leefomgeving. 13 Grootgebracht in het
postmoderne tijdperk, en al vanaf jonge leeftijd
om de oren geslagen met de mechanieken
van de reclamewereld, lijken deze studenten
volwaardige, gearticuleerde, en zelfverzekerde
voorspellingen met de nodige scepsis te
benaderen; ze voelen zich op hun gemak bij
ironisch klinkende computer-stemmen en zijn
bewust van de geconstrueerde verhalen van
reclame-uitingen. Tegelijkertijd kunnen we
ons zorgen maken over deze studenten; hun
docenten zijn immers volstrekt onervaren met
de nieuwste gereedschappen en technieken.
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is becoming as much a self-taught exercise
as it is a vehicle for conveying well-established
forms of inquiry.

Zo bekeken wordt onderwijs net zoveel een
autodidactische oefening als een platform voor
het overdragen van gevestigde onderzoeksvormen.

TECHNOLOGY, SOCIAL MEDIA, AND THE
LOGIC OF NOW

TECHNOLOGIE, SOCIALE MEDIA EN DE
LOGICA VAN HET NU

Media theorist Douglas Rushkoff suggests
we are currently in danger of becoming
trapped in a form of thinking that is only able
to engage with the present.14 Our social media
and our digital society seem to encapsulate
everything in a logic of ‘now’. As such, a future
image can no longer be presented as a viable
scenario, but only as one of many speculations
simply caught in the present moment.
Perhaps the most salient feature that
distinguishes design fiction from twentiethcentury utopias is that utopias are less about
suspending disbelief in the present than they
are about preparing us for the future reality
believed by the modernists to be imminent.
In essence, this may mark a return to the
underlying principles of Thomas More’s
Utopia (1516), which appears to have been
proposed more as a provocation than as a
plan.15 In contrast, the twentieth-century
utopian proposals we are familiar with
typically have extensive rules and strategies
to trigger the transformation of the inhabitants of the future. This remains distinct from
dystopian projections, which extrapolate
an exaggerated version of contemporary
concerns. Design fiction, in contrast, offers
possible scenarios. This may include a vision
of the future city, or it may incorporate
imagined objects in recognizable environments, or it may depart from research to
envision new forms of use. For example,
a short film made by design firm Superflux,
Song of the Machine, is based on current
research into vision, and presents a possible
future of prosthetic vision.16 (fig. 3) The main
character lives in a recognizable urban
environment, and we follow him as he moves
through his day with a pair of glasses that
allow him to approximate ‘normal’ vision.
Design fiction describes scenarios that are
potentially available to us, but not inevitable.

Mediatheoreticus Douglas Rushkoff stelt dat we
momenteel het gevaar lopen vast te komen zitten
in een vorm van denken die alleen een relatie kan
aangaan met het heden.14 Onze sociale media en
onze digitale samenleving lijken alles te plaatsen
in de logica van het nu. Daardoor kan een
toekomstbeeld niet meer gepresenteerd worden
als een realistisch scenario, maar alleen als één
van de vele speculaties gevangen in het heden.
Het meest saillante kenmerk dat designfictie
van twintigste-eeuwse utopieën onderscheidt is
wellicht, het feit dat utopieën minder gaan over
het opschorten van ongeloof zoals die volgens
de modernisten op handen was en meer over hoe
we ons kunnen voorbereiden op de toekomst.
In essentie zou dit een terugkeer kunnen betekenen naar de onderliggende principes van Thomas
More’s Utopia (1516), dat eerder als provocatie
dan als plan bedoeld lijkt te zijn. 15 Daarentegen
stellen de twintigste-eeuwse utopieën waar wij
bekend mee zijn omvangrijke regels en strategieën voor met als doel het transformeren van de
bewoners van de toekomst. Dit onderscheidt ze
ook van dystopische projecties, die doorgaans een
overdreven versie van een huidige ontwikkeling
tonen. Designfictie daarentegen, biedt mogelijke
scenario’s zoals een visie van de toekomststad,
plaatst denkbeeldige objecten in een herkenbare
omgeving, of vertrekt vanuit onderzoek om
nieuwe gebruikswijzen te schetsen. Song of the
Machine bijvoorbeeld, een korte film gemaakt
door het ontwerpbureau Superflux, is gebaseerd
op recent onderzoek naar zicht, en presenteert
een mogelijke toekomst van zichthulpmiddelen.16
(afb. 3) We volgen de blinde hoofdpersoon,
die in een herkenbare, stedelijke omgeving
woont, gedurende de dag terwijl hij een bril
draagt waardoor hij bijna ‘normaal’ kan zien.
Designfictie beschrijft scenario’s die mogelijkerwijs tot onze beschikking zullen komen te staan,
maar niet onontkoombaar zijn. “Het betekent
serieus nadenken over mogelijke voorwerpen
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“It means you’re thinking very seriously about
potential objects and services and trying to get
people to concentrate on those rather than
entire worlds or political trends or geopolitical
strategies. It’s not a kind of fiction. It’s a kind
of design. It tells worlds rather than stories.”17
Most crucially of course, contemporary
technology and the network of social media
have made it possible to demonstrate and
disseminate these speculations.

en diensten, en proberen om mensen zich
daarop te laten richten in plaats van op complete
werelden, politieke trends of geopolitieke
strategieën. Het is niet een soort fictie, het is een
soort ontwerp. Het verhaalt werelden, geen
verhalen.”17 Erg belangrijk is het feit dat
hedendaagse technologieën en sociale medianetwerken het mogelijk hebben gemaakt deze
speculaties te demonstreren en verspreiden.

VOORBIJ DE MODERNITEIT:
DESIGNFICTIE EN TINKERTOPIA

BEYOND MODERNITY: DESIGN FICTION
AND TINKERTOPIA

In designpraktijken speelt speculatie een cruciale
rol bij het verbeelden van mogelijke technologieën en omgevingen. Zoals ik al eerder heb
opgemerkt is er binnen de architectuur nog een
verklaring mogelijk voor de hedendaagse hang
naar speculatief denken, namelijk de afname
in bouwopdrachten. De bouw in Europa lijkt een
impasse te hebben bereikt. Wil je bouwen, dan
moet je naar Azië. Maar, terwijl je bouwt is
er weinig tijd voor reflectie. Het is dan ook geen
wonder dat, er een toename was van reflecties
op de eigen discipline en er vragen werden
gesteld over de mogelijk nieuwe rol van de
architect, toen de economische crisis inzette
en bouwopdrachten afnamen. Zoals Robert
Gutman na de oliecrisis opmerkte, kenmerkt de
paradoxale aard van de architect zich zowel
door ondernemerschap als zelfreflectie. 18 Het
architectuurberoep behelst meer dan dienstverlening (hoewel dit op een bepaalde manier wel
het fundament is): het raakt aan overkoepelende
waarden – ethische, sociaalpolitieke en esthetische waarden, bijvoorbeeld – en gaat dientengevolge de praktische toepassing van de discipline
te boven; het beroep verkrijgt een culturele
betekenis. De architectuurgeschiedenis is
doorspekt met bewijzen hiervoor, zoals in de
verhandelingen van Vitruvius en Leon Battista
Alberti, of in de teksten van Filarete. Toch is
het vooral in de negentiende eeuw dat we
getuige zijn van de opkomst van een expliciete,
sociaalpolitieke agenda die verder reikt dan de
impliciete suggesties die harmonie, ruimtelijke
ordening en symmetrie doen in relatie tot orde.
Het is in deze periode dat Augustus Pugin
en John Ruskin een spirituele en morele agenda

In fields of design, speculation plays a crucial
role in envisioning possible technologies
and environments. As mentioned above, the
field of architecture has an additional reason
for the contemporary turn towards speculative thinking: the opportunities for building
commissions have dropped. Europe has
come to a virtual standstill. Those who wish
to actually build, go to Asia. Yet while one is
building, there is relatively little time for
reflection on the big picture. That is why, as
the economic crisis began to spread and
commissions steadily declined, we began to
see a rise in self-reflections on the discipline
and questions about the new role the architect
might fulfill. As Robert Gutman noted after
the oil crisis, it is in the funny nature of
architecture to be both entrepreneurial and
self-reflective.18 It is not just a service profession (though in a way that is its fundamental
nature), but it also appeals to overarching
values – ethical, sociopolitical, and aesthetic
values, for example – and in this appeal
to overarching values it reaches above and
beyond the practical applications of the
discipline toward a cultural significance. In
some sense we can find traces of this throughout architecture history, in the treatises of
Vitruvius and Leon Battista Alberti, or the
writings of Filarete. Yet it is particularly in the
19th century that we see the rise of an explicit
socio-political agenda that extends beyond
the implicit suggestions that harmony, spatial
composition, or symmetry make in relation to
order. In this period Augustus Pugin and John
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Ruskin introduced a spiritual and moral
agenda meant to enlighten the masses, while
the moderns explicitly sought out revolutionary aesthetic gestures as a way of intimating a
new modern era. In all cases, the rhetoric was
grand, as was the implied future.
In the second half of the twentieth century
we again encounter a transformation. Not
only in the kind of science fiction scenarios
that steadily turn darker and more dystopian,
but also in an openness that seems to circumvent the typical totalitarian features of
strict utopian plans. Russell Jacoby suggests
this is the distinction between the blueprint
utopia and the iconoclastic utopia of those
trying to open up the possibilities other views
have to offer.19
If science fiction indeed “does not merely
anticipate but actively shapes technological
futures through its effect on the collective
imagination”, then the current rise in design
fictions suggests that we are soon to

introduceren die het verlichten van de massa
beoogt, en dat de modernisten zoeken naar
revolutionaire esthetische uitingen om
een nieuw, modernistisch tijdperk mee in te
luiden. Ongeacht de motivaties was de retoriek
hoe dan ook meeslepend, en de verbeelde
toekomst evenzeer.
In de tweede helft van de twintigste eeuw
is er nogmaals sprake van een transformatie.
Niet alleen in sciencefictionscenario’s die
alsmaar donkerder en dystopischer worden,
maar ook in een vorm van openheid waarmee
de typische totalitaire kenmerken van strikt
utopische plannen omzeild worden. Russell
Jacoby stelt dat waarmee we hier stuiten op
het onderscheid tussen de utopie als blauwdruk,
en de utopie als iconoclasme, waarbij deze
laatste wordt ingezet om die andere zienswijzen
verschaffen.19
Als het inderdaad zo is dat sciencefiction
“de toekomst van technologie niet slechts
voorziet maar dankzij zijn invloed op de
collectieve verbeelding ook actief vormt”, dan
getuigt de huidige toename van designficties
van een toekomst waarin projecties en
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encounter a world where projections and
realities begin to blend.20 And in fact, perhaps
we are then finally at the point where the
blueprint utopia has been displaced. Perhaps
not quite the future as envisioned by Jacoby,
in favor of the iconoclastic utopia that shatters
our preconceptions as much as forming new
ones, but more in favor of a ‘tinkertopia’,
where the all-encompassing plan for utopian
developments is replaced by strategies of
tweaking and tinkering. Where we begin with
series of design fictions, we then distribute
them to others, allowing them to be modified
and adapted as opensource-ware. This seems
to be the most salient feature of these new
scenarios, whether it concerns experiments
in 3D printing (from plastic guns to a life-size
Amsterdam canal house), or the full-scale
simulation of what might happen if a particular microbial aberration were introduced into
a number of cities.21
The age of tinkering and tweaking aligns
nicely with the turn to design fiction, and as
such suggests that we may be slowly inching
towards an engagement with our future that
relies not on the grand visionary architect,
but rather on the clever design thinker that
initiates multiple alternatives. As the legacy
of the moderns begins to fade, it is the tactics
of future possibilities together with the
realism of past lessons and open-ended
futures that may again begin to lead the way.

realiteiten door elkaar heen lopen.20 Wellicht dat
we dan eindelijk op het punt zijn dat de utopie
als blauwdruk er niet langer toe doet. Dit is niet
helemaal de toekomst zoals voorgesteld door
Jacoby, waarin de utopie als iconoclasme niet
enkel onze vooroordelen teniet doet maar ook
nieuwe in het leven roept. Het is een toekomst
waarin allesomvattende plannen voor utopische
ontwikkelingen vervangen worden door
knutsel- en sleutelstrategieën, een ‘tinkertopia’.
Een toekomst waarin we beginnen met een
serie designficties, we deze als opensource-ware
verspreiden en toestaan dat ze door anderen
gemodificeerd en aangepast worden. Dit lijkt het
meest saillante kenmerk van de scenario’s die nu
ontwikkeld worden, of het nu het experimenten
met 3D-printen betreft (van plastic pistolen tot
een grachtenpand op ware grootte), of een
1-op-1 simulatie van wat er zou gebeuren als een
bacteriologische verontreiniging zou worden
verspreid in een aantal steden.21
Dat het tinker-tijdperk parallel loopt met de
opkomst van designfictie, zou kunnen betekenen dat we ons langzaam bewegen richting een
engagement met onze toekomst dat niet
afhankelijk is van de architect-visionair, maar
van de scherpzinnige designer-denker die
verscheidene alternatieven initieert. Terwijl
de nalatenschap van het modernisme verbleekt,
kunnen we ons laten leiden door de methodes
van toekomstige mogelijkheden in combinatie
met het realisme van lessen uit het verleden
en vrijblijvende toekomsten.
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