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In de geschiedenis van de klassieke en hedendaagse architectuur

Om een restauratieopdracht te doen
slagen moet rekening worden gehouden met de competenties van de architect-restaurateur, de knowhow van
de vaklui, de raadgevers, de gedragslijnen die eigen zijn aan de discipline
en de begeleiding van de bevoegde
overheidsdiensten. Maar om een project te doen slagen moet er ook rekening worden gehouden met de wereld
van de opdrachtgever, de impact van
de gevoelsrelatie die vaak geleidelijk
ontstaat tussen een gebouw en zijn
nieuwe eigenaars. Dat is althans wat
wij onthouden uit onze gesprekken met
de gelukkige eigenaars van een woning
die terug tot leven werd gebracht.
Toen ze het voor de eerste keer zagen,
beantwoordde het huis Dewin meteen aan de artistieke gevoeligheid van
zijn nieuwe eigenaars. Deze hebben
een zwak voor de Europese artistieke
avant-garde van de vorige eeuwwisseling en zijn vertrouwd met de
vernieuwende en gestileerde architectuur van de Wiener Sezession
en het design van de Wiener
Werkstättedat door zijn esthetische
kwaliteiten het dagdagelijkse oversteeg. Het is dus geen toeval dat ze
na een lange zoektocht (ze bezochten
meer dan 100 huizen) werden verleid
door de glas-in-loodramen en ruimten van het huis aan de Molièrelaan
en besloten het te kopen. Ook nadat

het pand door het Gewest werd beschermd, besloten ze het te behouden,
hoewel dit hen ertoe noopte hun oorspronkelijke verbouwingsplannen om
te vormen tot een restauratieproject.
Hoewel het hier aanvankelijk om een
‘verstandshuwelijk’ ging, evolueerden
de eerste plannen geleidelijk aan naar
een programma dat beantwoordt aan
de aanbevelingen van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en
Landschappen maar tegelijk ook rekening houdt met de hedendaagse comfortbehoeften van de nieuwe eigenaars.
Voor de eigenaars waren de restauratiewerken een periode van ontdekkingen en verrassingen, maar vaak ook
van lang wachten en ontmoedigingen.
Ze werden immers geconfronteerd
met onverbiddelijke ambtelijke beslissingen, met de complexiteit van technische analyses en opmetingen, met
de moeilijkheid om geschikte materialen en vaklui te vinden enz. Het hele
proces nam in totaal meer dan acht
jaar in beslag. Tijdens die periode omringden de opdrachtgevers zich met
experts, steunden en moedigden ze
hun teams aan, zochten ze vaklui en…
verdiepten ze zich in stratigrafisch
onderzoek, in pochoirtechnieken en
in het aanbrengen van steenpapier…
(afb. 1) Acht jaar inspanningen werden
uiteindelijk beloond met decors die
hun verwachtingen overtroffen.

Die veranderden het interieur in een
totaalkunstwerk, een wereld van
lijnen en kleuren waarin alles op
elkaar inspeelt en een coherent geheel vormt. Bij de integratie van hedendaagse elementen werd rekening
gehouden met deze hervonden oorspronkelijke toestand. Het is als een
heruitvinden van het verleden, een
herinterpretatie van vormen en lijnen die het in ere herstelde ‘gouden
tijdperk’ wil bestendigen en zo een
bepaalde sfeer wil creëren. Een mooi
voorbeeld daarvan is de langdurige
zoektocht van de eigenares naar de
juiste meubelstoffen (afb. 2 en 3), met
motieven ontworpen door Hoffmann:
deze stoffen worden nog geproduceerd door de ateliers die destijds
voor de Wiener Werkstätte werkten.
Deze inspanningen kaderen in een
proces van herinterpretatie en getuigen van een ambitie om het verleden
te ‘vervolledigen’. (afb. 4 tot 7) Volgens
dezelfde principes en geïnspireerd
door hetzelfde esthetische concept
van het Gesamtkunstwerk – maar ook
het verfijnde werk van Mackintosh
(afb. 8), wijden de eigenaars zich momenteel aan de verlichting (waarvoor
ze met Henriette Michaux werken) en
aan het ontwerp van eigentijds meubilair dat eveneens aansluit bij de
oorspronkelijke decoratieve vormentaal (David Boussier, meubelmaker)
(afb. 7).
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is er altijd al aandacht geweest voor de persoonlijkheid van de opdrachtgever.
In vrijwel elk tijdperk speelden ‘klanten’, ‘bestemmelingen’ of ‘bouwheren’ van
een architecturaal werk een beslissende rol in het concipiëren van het ontwerp.
Wat restauratieopdrachten betreft, werd aan dit aspect echter nog niet veel
aandacht besteed.
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Afb. 1 tot 4 (© Karbon'). Afb. 5 Das Interieur. Wiener Monatschefte für angewandte Kunste, V Jahrgang, 1904, pl.I (Speisezimmer, Max).
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Afb. 6 tot 7 (© Karbon'). Afb. 8 Slaapkamer, Hill House, Helensburgh, Schotland, Charles Rennie Mackintosh (© www.nhmf.org.uk)
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