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Biografieën
Tanguy Auffret Postel
is architect van het bureau
m–ap in Lausanne. Hij was
assistent aan de Ecole du Paysage de Versailles en aan de epfl
voor de ateliers van architecten
de vylder vinck taillieu en
Éric Lapierre.
Gideon Boie
is deel van het activistisch
onderzoeksbureau bavo en
docent aan de faculteit architectuur van de ku Leuven. Zijn
onderzoek richt zich op de
politieke dimensie van kunst,
architectuur en planning.
Guy Châtel
is burgerlijk ingenieurarchitect en als hoofddocent
architectuurwetenschappen
verbonden aan de vakgroep
Architectuur & Stedenbouw
van de Universiteit Gent.
Asli Çiçek
draagt regelmatig bij aan
Europese en Turkse architectuurtijdschriften. Ze was
coredacteur van het Architectuurboek Vlaanderen N°11. Ze is
gastprofessor interieurarchitectuur aan de ku Leuven en is
gespecialiseerd in tentoonstellingsarchitectuur.
Francelle Cane
is architect en curator van
tentoonstellingen. Ze woont
in Brussel. Ze onderzoekt de
schoonheid van de stad vanuit
een politiek, commercieel en
sociaal oogpunt. Tirana in
Albanië gebruikt ze daarbij als
case study.

Francis Carpentier
is msc in Conservation of
Monuments and Sites en werkt
als curatorial projectcoördinator voor het architectuur- en
designprogramma van Bozar.
Daarnaast zetelt hij in de raad
van bestuur van Docomomo en
Europa Nostra (Belgium).
Bart Decroos
is architect, onderzoeker en
redacteur gevestigd in Brussel.
Hij is momenteel bezig met een
doctoraatsonderzoek aan
de Universiteit Antwerpen
(aspirant van het fwo). Hij is
redactielid van oase Journal
for Architecture en schrijft voor
verschillende architectuurtijdschriften.
Joep Gosen
is ingenieur-architect, schrijft
voor a+, Archined en fotografeert architectuur en
landschap. In opdracht van
Ar-Tur maakte hij in 2016 een
beeldcolumn over architectuur
in de Kempen.
Hans Maes
is zelfstandig architect en
blogger op Instagram. In het
verleden maakte hij tentoonstellingen voor Stad en
Architectuur en Architectuurwijzer, waaronder de
‘Nieuwe Nuchterheid’.

Jolien Naeyaert
is ingenieur-architect en beeldend kunstenaar, wonend in
Brussel. Ze studeerde af aan de
Universiteit van Gent (2012) en
deed daaropvolgend autonome
vormgeving aan het kask
School of Arts Gent. Sinds eind
2015 is ze aan het werk bij Robbrecht en Daem architecten.
David Peleman
is ingenieur-architect en als
doctor-assistent verbonden aan
de Vakgroep Architectuur &
Stedenbouw van de UGent. Hij
doceert het vak Theorie van het
Stadsontwerp en verricht onderzoek naar de geschiedenis van
de Belgische verstedelijking.
Francis Strauven
doceerde theorie en geschiedenis van de architectuur aan
de Universiteit Gent. Hij zetelt
in het bestuur van de Archives
d’Architecture Moderne en
publiceerde monografieën over
Renaat Braem, Eugeen Liebaut,
Albert Bontridder, Georges
Baines en Aldo van Eyck.
Pieter T’Jonck
is architect en schrijft voor
diverse kranten, tijdschriften
en boeken in binnen- en buitenland over architectuur, beeldende kunst en podiumkunsten.
Hij werkt voor de radiozender
Klara en was hoofdredacteur
van a+ in 2015–2016.

Guillaume Vanneste
is ingenieur-architect, docent
en onderzoeker aan de architectuurfaculteit loci van de
ucl (Louvain-la-Neuve). Hij
heeft samengewerkt met Aeby
Perneger en Studio Secchi
Viganò. Hij is vennoot in het
bureau vvv architectes. Hij
begeleidt het atelier in masteropleidingen architectuur, en
doet onderzoek naar stedenbouwkundige oplossingen voor
‘sprawl’ in de randstad.
Maarten Van Den Driessche
is verbonden aan de Universiteit Gent als professor in het
domein van de architectuurtheorie en de theorie van het
architectuurontwerp. Hij is
werkzaam als criticus, publicist, curator en lesgever.
Gitte Van den Bergh
behaalde een master Nederlands en theater-, film- en
literatuurwetenschappen in
2011. In 2015 studeerde ze met
haar masterproef Architectuur
en Film af als architect aan de
Universiteit Antwerpen. Sinds
2016 werkt ze bij re-st. Tot 2018
was ze redactielid van a+.
Caroline Voet
is assistent-professor aan de
faculteit architectuur van de
ku Leuven, waar ze lesgeeft in
de Master Studios Structural
Contingencies, en onderzoek
doet naar o.a. het werk van
Dom Hans van der Laan. Haar
bureau Voet en De Brabandere
navigeert tussen architectuur
en scenografie.

A+ Architecture In Belgium!Tweemaandelijks tweetalig tijdschrift, ISSN 1375-5072, Jaargang 46 (2019) N1
Raad van bestuur ICASD

Redactie
Hoofdredacteur

Lisa De Visscher

Adjunct-hoofdredacteur

Eline Dehullu

Productiecoördinator

Grégoire Maus

Eindredactie Nederlands

www.controltaaldelete.be

Eindredactie Frans

Benoît Francès

Vertaling

Alain Kinsella,
Nathalie Tabury,
Antoon Wouters,
Patrick Lennon

Vormgeving

Kritis & Kritis

Font

Next & Starling

Drukkerij

Die Keure, Brugge

Beeld cover

Studio Moto and Hans Op
de Beeck, The Wunderkammer
Residence, Sint-MartensLatem, 2018 © Tim Van de
Velde

Beeld inhoudstafel

Bovenbouw, Town Hall,
Antwerp, (Open Oproep 2802)

Artistieke commissie

Olivier Bastin,
Pauline Fockedey,
Nicolas Hemeleers,
Kelly Hendriks,
Véronique Patteeuw,
Hera Van Sande,
Ward Verbakel,
Agnieszka Zajac

Redactieadres

Ernest Allardstraat 21/3 –
1000 Brussel
redactie@a-plus.be
www.a-plus.be
A+ is een publicatie van
ICASD VZW Informatiecentrum
voor Architectuur, Stedenbouw
en Design

Verantwoordelijke uitgever

Philémon Wachtelaer
Ernest Allardstraat 21/3 –
1000 Brussel

Copyright ICASD

De verantwoordelijkheid voor
de gepubliceerde artikels
berust uitsluitend bij de
auteurs. Alle rechten voor het
(zelfs gedeeltelijk)
reproduceren, vertalen of
herwerken zijn voorbehouden
voor alle landen.

Voorzitter

Philémon Wachtelaer

Vicevoorzitter

Chantal Vincent

Secretaris

Geert De Groote

Leden

Olivier Bastin, Dag Boutsen,
Sylvie Bruyninckx,
Paul Dujardin, Benoît Moritz,
Piet Van Cauwenberghe,
Eddy Vanzieleghem,
Ward Verbakel
Programmering

Coördinatie

Roxane Le Grelle
Lara Molino

Communicatie & Marketing
Verantwoordelijke

Louise Van Laethem

Publiciteitsregie A+ Media
Rita Minissi, rita.minissi@mima.be
Tel +32 497 500 292
Ernest Allardstraat 21/3 –
1000 Brussel
Zakelijke leiding
Damien Vincent, Steven Palmaers

Adverteerders
ALBINTRA
ARCHITECT@
WORK
AUDI
BEGA
BRUSSEL
LEEFMILIEU
CARIMAR
DURAVIT
ETERNIT
FINSTRAL
GEBERIT
IDEAL WORK
JUNG
KINNARPS
KORATON

KREON
MAS
MODULYSS
NELISSEN STEENFABRIEKEN
RENSON
SAINT GOBAIN
GYPROC
SCHUCO
SKYLUX
STONE
URBAN BRUSSELS
VELUX
VOLA
WE ARE REAL
ESTATE

58

Unheimliche
monoliet

Langs de Pontstraat van Sint-Martens-Latem tekent EN
zich in het groene Leielandschap een pikzwarte gestalte af. The Wunderkammer Residence, een kunstwerk van Hans Op de Beeck in samenwerking met
Studio Moto, is sinds juli 2018 permanent neergepoot
in de achtertuin van Museum Dhondt-Dhaenens.

Jolien Naeyaert – Foto’s Tim Van de Velde
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Along the Pontstraat in Sint-Martens-Latem, a pitchblack shape stands out in the green Leie landscape.
The Wunderkammer Residence, an artwork by Hans
Op de Beeck in collaboration with Studio Moto, has
been planted permanently in the back garden of
Museum Dhondt-Dhaenens since July 2018.

a+277

0

Studio Moto, Wunderkammer, Sint-Martens-Latem
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The architects
redesigned the initial
silhouette of Villa
Meander, an existing
construction from
the 1930s. They pre–
served the house,
which is a kind of
after-image of what
once stood there.
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←
‘Het interieur drukt
een stilte uit die de
bewoner naar binnen
doet keren’
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Studio Moto
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Het oeuvre van Hans Op de Beeck flirt al jaren met
architectuur, maar voor het eerst staat de kunstenaar voor
de uitdaging om, voorbij de installatie, zijn werk ook als
gebruiksruimte te laten functioneren. Villa Meander, een
bestaande woning uit de jaren 1930 die tegenwoordig kunstenaars, onderzoekers en curatoren huisvest, werd volledig
in epdm gewikkeld. Maar de villa is meer dan alleen een
residentieplek; ze herbergt ook de persoonlijke bibliotheekcollectie van Jan Hoet. “Wat mij enorm aantrekt, is hoe
je als architect mee kunt bouwen aan een kunstwerk dat
je als totaalwerk kunt beleven”, vertelt Mo Vandenberghe
van Studio Moto.
Gebouw en omgeving dagen elkaar uit in een tafereel
van kijken en bekeken worden. Van buitenaf staar je naar
de unheimliche monoliet die tegenover je staat. Zodra je
binnenstapt, bevind je je als het ware in het kunstwerk zelf
en word je verleid door het panoramische venster dat uitkijkt
op de Leie. Het ingekaderd groen toont zich schilderachtig
en herinnert aan de rijke geschiedenis van Sint-Martens-Latem. Kunstenaarsgroepen, bekend als de Latemse Scholen,

waren hier begin 20ste eeuw aan het werk. Een traditie die
vandaag in ere wordt hersteld en de buurt terug een scherp
randje geeft, eigen aan het kunstenaarschap. “The Wunderkammer is not a blank canvas. The place invokes possibilities”,
expliciteert multimediakunstenaar Nástio Mosquito die er
onlangs resideerde.
Hans Op de Beeck roept in zijn werk dan ook fictieve
werelden op die tegelijk een grote herkenbaarheid in zich
dragen: “De vermenselijkte ruimte. Het zijn allemaal objecten die een identiteit etaleren en op die manier geeft het
werk een soort commentaar op hoe wij constructies maken
om ons heen, op hoe we met architectuur bezig zijn, met
inrichting, met verzamelen, met vormgeven. We bouwen een
geruststellende omgeving op, een cocon, en dragen daarmee
tegelijk een verhaal uit.”
→
The villa is more than
just a residence;
it also houses Jan
Hoet’s personal
library collection.

The interior
expresses a stillness
that makes the
resident turn inward.
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Architect

Studio Moto in collaboration with Hans Op de
Beeck

Website

studiomoto.be

Official project name

The Wunderkammer
Residence

Location

Museumlaan 14, Deurle,
Belgium

Execution architect

Mo Vandenberghe –
Studio MOTO

Programme

Artwork, library and
artist residency

Procedure

Services engineering

Client

Completion

Direct commission
Museum DhondtDhaenens

Lead contractor

SOGIAF

Structural engineering

BAS

Istema

June 2018

Total floor area

180 m²

Budget

€ 430,000
(excl. VAT and fees)
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Wunderkammer, Sint-Martens-Latem
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Studio Moto, Wunderkammer, Sint-Martens-Latem
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Het gegeven van een rariteitenkabinet kent bovendien
affiniteiten met de ontstaansgeschiedenis van musea. Het
accumuleert representaties van verschillende paradigma’s
en wereldbeelden. The Wunderkammer bevat daarnaast veel
referenties aan het oeuvre van Op de Beeck. Zo zijn er linken met The Collector’s House, een monumentale en immersieve ruimte volledig gerealiseerd in zwart, wit en grijs, die
de toeschouwer tot enig gekleurd element in de installatie
maakt. “De mens, in al zijn tijdelijkheid, in zijn vlees en
bloed, is echt de protagonist. Het contrast met een soort van
versteende omgeving zoek ik heel bewust op”, zegt de kunstenaar. Voor hem genereert de afwezigheid van kleur een
soort van loutering of verstilling die de volledig gekleurde
realiteit niet biedt.
Op de benedenverdieping drukt het anachronistische
interieur dan ook een soort van tijdloosheid en stilte uit die
de bewoner naar binnen doet keren en inviteert tot reflectie,
afgezonderd van de reële buitenwereld. Zodra je de monumentale trap naar de mezzanine opgaat, plaatst het uitzicht
en het licht je meteen weer in de realiteit. Zeker wanneer je
een van de kokers betreedt waar zich de keuken en badkamer bevindt. Het daglicht dat er zenitaal binnenvalt, plaatst
het witte interieur in fel contrast met de donkerte van de
bibliotheekruimte. Het gebrek aan kleur confronteert je
met je eigen aanwezigheid en doet banaliteiten tot bijzonderheden verworden. Een gegeven dat niet alleen eigen is
aan het werk van Hans Op de Beeck. Ook de projecten van
Studio Moto kenmerken zich in de manier waarop ze het
avontuurlijke in het alledaagse weten op te zoeken.
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Speciale
editie:
Brussels

↓
XDGA, Square Rogier,
Brussels, 2019

Het allereerste nummer uit de reeks
speciale edities wijdt a+ aan onze
hoofdstad. a+278 Brussels wordt een
nummer waarin architectuur en
stedelijke transformatie centraal
staan als krachtige politieke instrumenten om de sociale cohesie,
de levenskwaliteit en de welvaart
van de hedendaagse stad te verbeteren. Deze publicatie onderzoekt
een reeks exemplarische projecten,
die de stedelijke ontwikkeling in
heel Europa kunnen inspireren:
Brussel als laboratorium voor de
toekomstige Europese stad.
In samenwerking met Brussels
Bouwmeester maître architecte
Kristiaan Borret en zijn team.
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