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Nicolaes Maes, De luistervink, ca. 1657 - Dordrechts Museum
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“Hands On Design”, de 8ste Triënnale, is een beleidsproject van de Minister van Economie en heeft 
tot doel een brede bevolkingsgroep in contact te brengen met de transformatie van de industrie in 
Vlaanderen via de innoverende kracht van ambacht in design. 
De Hands On tentoonstelling vertrekt van de idee om het onzichtbare zichtbaar te maken, om te 
tonen wat je normaliter niet ziet: de ontwerpmatige zoektocht, maar ook het atelierwerk, de actieve 
participatie van de ontwerper, het handwerk, de maker, de ambachtsman, de technici, de zoektocht 
naar vorm, materialen en prijszetting, de verschillende mislukkingen, prototypes en modellen, 
berekeningen en tekeningen en de specifieke technieken of gereedschappen. 
Dit transparant model, om inzicht te geven aan de bezoeker waarom design een meerwaarde kan 
zijn, vormt een kijk achter de schermen met als doel een brede bevolkingsgroep in contact te bren-
gen met design.  

Hands On

Hands On Triënnale

de triënnale

Acedemy Eindhoven - Touch Base tentoonstelling - 
Milaan 2016
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De collectie van het museum is geëvolueerd van overwegend 17de- en 18de-eeuwse toegepaste 
kunsten naar moderne en hedendaagse vormgeving van 1860 tot nu. De focus ligt op gebruiksvoor-
werpen uit de privéwoning, met zwaartepunten als woonkamer, eetkamer, keuken, studeerkamer, 
slaapkamer, maar ook de tuin. De private leefomgeving die gezien mag worden.

Design museum

Design museum Gent_collectie

de collectie

Design museum Gent
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Het Design museum Gent wordt getypeerd door het verschil tussen de voorbouw en de achterbouw. 
De twee bouwsels overspannen samen niet enkel twee eeuwen, ze illustreren eveneens de zoektocht 
naar het denken over wonen, naar wat een domestieke architectuur is: van de burgerwoning tot 
industriële architectuur. 

De voorzijde bestaat uit een riant herenhuis, een veelvoud van het herkenbare herenhuizen van de 
grootburgerij. Het is een aaneenschakeling van ‘schone’ voorkamers. De achterbouw werd toegevoegd 
in de jaren 90. Het is een grote open industriële ruimte waarin het licht verspreid wordt door een 
verticale uitbreiding van dit atrium, een vide die zich uitstrekt van de kelderverdieping tot de tweede 
verdieping. 

Het Design museum is een interessant bouwwerk omdat het twee werelden ruimtelijk samenbrengt 
met behulp van een gang als transit en inhoudelijk de brug slaat door één thematiek naar voor te 
schuiven, i.e. design, of het design object — de kamer als mentaal draagvlak voor designobjecten.

Design museum

Design museum Gent_context

de context

de vide Design museum Gent - MaisonCaro
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Wonen en werken kunnen onder één dak verenigd zijn, of ver uit elkaar liggen. Hoe we de combinatie 
van wonen en werken regelen, beleven en waarderen vormt onze woonwerk-cultuur.

Woon - werkcultuur

woonwerkcultuur

De tandartspraktijk ‘Salon-Stark’ aan de Amsteldijk in de negentiende eeuw. De praktijk is 
ondergebracht in een huiselijke omgeving. Tekening: J.C. Braakensiek, 1875-1887 - Bron: Stadsarchief 
Amsterdam
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Dit stedelijk woonmodel ontwikkelde zich vanaf de 18e eeuw. De burgerwoning is ontdubbeld in een 
representatieve voorzijde en een verborgen achterzijde. 
De representatieve voorzijde sluit aan op de straat, het is de private leefomgeving die gezien mag 
worden. De gevel, de voordeur en inkom, de hal en een bureel, een salon en eetkamer of een ‘schone 
kamer’ staan allen in het thema van status en profilering. Hier wordt geëtaleerd. De voorzijde 
fungeert dus als het theater van het waardige leven van de bewoners, en deze waardigheid berust op 
het vrij zijn van labeur.

De burgerwoning duwt het werk weg, het wordt uit het centrum verdrongen 
(cf landelijke keukenhuis) naar de ‘achterkant’ samen met bedienden en huispersoneel. Deze 
achterzijde is veel minder toegankelijk. Hier wordt werk verricht. De keuken, de wasplaats, de 
berging, de ambacht zijn onttrokken aan het oog, ze staan ten dienste.

De kavel-breedte van een stedelijke burgerwoning is de som van een woonkamer en een circulatiezone 
(trappenhuis, inkom) wat normaliter uitkomt op ongeveer zes meter.

De burgerwoning

woonwerkcultuur_gisteren

gisteren

Huis Verhaeghe in Schaarbeek
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“Om iets te maken heeft men twee ‘civilisaties’ nodig: één waar men vandaan komt en één waar men 
verblijft, zonder er te wonen. Daar schept men voor zichzelf een ruimte om werk te maken.”

‘An American and France’ Gertrude Stein, geboren in Amerika maar bracht haar leven door in Parijs.

Vandaag blijven huizen betekenisvolle plaatsen. In het huis zijn de mensen en de dingen op hun 
plaats, maar de vraag dringt zich op of ze het wonen nog ‘bevatten’. Wij zijn van mening dat het wonen 
‘lichter’ wordt. Doordat een groot deel van de menselijke werkvormen, relaties en communicaties 
technisch bemiddeld zijn, wordt de factor ‘fysieke nabijheid’ gerelativeerd. Mensen werken thuis of 
verdelen hun werkdag over verschillende plaatsen: een bureau in de woning, een atelier wat verder 
op en een vergaderruimte in de stad. 

Vreemd is het dat men op het grondplan van de modale hedendaagse woning al gauw de living 
herkent. Het is nog steeds de grootste ruimte van de woning. De overige ruimtes van een modale 
woning zijn klein en hebben een precieze functie: keuken, badkamer, slaapkamer, ‘kind’. Vreemd is 
het dat de woningen vandaag nog steeds vasthouden aan een rest van oude huiselijkheid.

Huyselyckheid

woonwerkcultuur_vandaag

Atelier Brancusi

vandaag
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De vraag dringt zich op of dit huiskamermodel nog steeds representatief is voor onze hedendaagse 
wooncultuur. Raakte het wonen onderwijl niet gedecentraliseerd, net op dezelfde manier als het 
werken vandaag? Het wonen — zoals het nog veel ontworpen wordt — lijkt op een sociale logica te 
berusten die vandaag gedateerd is.

Dit houdt in dat het huis vandaag een verhaal vertelt dat verschilt van wat de bewoners over zichzelf 
te vertellen hebben. Het houdt in dat de levens die een huis gebruiken ook elders zijn. Het impliceert 
dat er geen huizen ontworpen moeten worden maar kamers en verschillende manieren waarop 
kamers aan elkaar geschakeld kunnen worden, zonder te beslissen wat er in die kamers en die 
gebouwen moet gebeuren. Zo wordt het leven een suite van mentaal aaneengeregen kamers die allen 
iets vertellen over zijn of haar gebruiker. De ‘schone kamer’ van weleer wordt verkapt, verkaveld en 
verspreid over de keuken, het atelier, het kantoor, de living vandaag.

Huyselyckheid of huiselijkheid

woonwerkcultuur_morgen

morgen

de woning

het atelier

schakeling van kamers als nieuw model
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Dit tentoonstellingsvoorstel, Het kamerhuis, is geen huiskamer-model, waarin slechts representatieve 
objecten getoond worden om het profiel en de status van de bewoner af te lijnen. Het is evenmin een 
keukenhuis, of atelier waarin alles zich ordent rond het werken. 

Het kamerhuis is naast een ruimtelijke vertaling aan de nieuwe woon-en werkrelaties eveneens een 
veruiterlijking van de gemene deler van de design-objecten die geselecteerd werden voor de Hands  
On Design tentoonstelling, i.e. co-creatie. Het ontwerpproces en het maakproces worden inhoudelijk 
verenigd en naast elkaar geplaatst, zonder hiërarchie of dwangmatige circulatie. Ze zijn evenwaardig en 
gelijk voorzien. 

We zetten de kamers van de burgerwoning in als mentaal platform voor deze tentoonstelling. Het 
is een dankbaar ruimtelijk kader want de grootte en verhouding is herkenbaar en deze kamers zijn 
geschakeld. Zoals eerder beschreven kennen we deze plek als de plek waar objecten op hun plaats 
zijn, maar ook als een plek die iets vertelt over wie we zijn. Zowel de ruimte als wat erin staat staat 
dicht bij zijn gebruiker.

Kamerhuis

kamerhuis_tentoonstellingsvoorstel

tentoonstellingsvoorstel

de voorkamer het achterhuis
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kamerhuis_architecturale ingreep



24 25 MaisonCaro

1.  VOORKAMER
2.  ACHTERHUIS_metaal

3.  VOORKAMER
4.  ACHTERHUIS_keramiek

5.  VOORKAMER
6.  ACHTERHUIS_stof

7.  VOORKAMER
8.  ACHTERHUIS_hout

9.  VOORKAMER
10.  ACHTERHUIS_3D print

11.  VOORKAMER
12.  ACHTERHUIS_lasercut

13.  VOORKAMER
14.  ACHTERHUIS _weven

15.  ACHTERHUIS_stofferen
16.  VOORKAMER

17.  EXTRA KAMER_BKRK
18.  EXTRA KAMER_ Belgian Matters

19.  VOORKAMER
20.  ACHTERHUIS _kunstoffen & fibers

21. EXTRA KAMER_Fedustria
22.  EXTRA KAMER_reserve

      5        4         3        2       1

      6        7         8        9       10

      11      12      13      14       

     15       16               17      18

     19      20      21      22       

     15       16               17      18

NIV. 0 NIV. -1

     A

     B

     C

kamerhuis_grondplankamerhuis_grondplan

22 kamers
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De ruimte in het Kamerhuis is ‘doorzichtig’. Het interieur wordt geopend door deuropeningen 
(2,3m / 1,2 m). De ruimtes krijgen samen diepte. Zo wordt de totale waaier aan design-objecten 
en maakprocessen onderverdeeld en zo wordt het meerstemmige aspect van de selectie verteld in 
episodes, gegroepeerd en getoond binnen de module van dé kamer.

Kamerhuis

kamerhuis_ruimtelijk

ruimtelijk

Lucien Hervé
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kamerhuis_ruimtelijke beelden
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Voor de dertien voor- en de negen achterkamers in dit tentoonstellingsvoorstel nemen we de rol van 
curator actief op. De objecten in de voorkamers zijn de afgewerkte objecten, de laatste stap in het 
maakproces. Ze worden getoond als designobject samen met andere design-objecten met als criteria 
vorm, kleur en compositie. 
De achterkamers tonen de stappen die komen voor het opleveren van het finale object: het zoeken 
naar de juiste materialen, de juiste vorm, de juiste kleur en de juiste techniek etc… 

Tentoonstelling

kamerhuis_voorkamer

13 voorkamers, 9 achterhuizen

22 kamers —
13 voorkamers
9 achterhuizen
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Kamerhuis

kamerhuis_voorkamer

voorkamer

Morandi
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In de achterkamers werken we met negen thematische groepen: metaal, keramiek, leder, textiel, hout, 
kunststof & fibres, 3D printen, lasercut / CNC, , stofferen. Gezien de complexiteit van opbouw van 
het leeuwendeel van de objecten, zullen verschillende objecten in meer dan één achterkamer hun 
zoektocht geïllustreerd zien, waardoor ook de kijker aangezet wordt om een actieve rol op te nemen.

Kamerhuis

kamerhuis_achterhuis

achterhuis

Morandi - atelier

Swiss pavilion at Venice Architecture Biennale by Hans Ulrich Obrist 2014
‘The pavilion, developed in conjunction with Swiss architects Herzog & de Meuron, features material 
from the archives of both Price and Burckhardt that is wheeled out on trolleys rather than displayed 
in a traditional exhibition format.’ - dezeen blog
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1.  VOORKAMER
2.  ACHTERHUIS_metaal

3.  VOORKAMER
4.  ACHTERHUIS_keramiek

5.  VOORKAMER
6.  ACHTERHUIS_stof

7.  VOORKAMER
8.  ACHTERHUIS_hout

9.  VOORKAMER
10.  ACHTERHUIS_3D print

11.  VOORKAMER
12.  ACHTERHUIS_lasercut

13.  VOORKAMER
14.  ACHTERHUIS _weven

15.  ACHTERHUIS_stofferen
16.  VOORKAMER

17.  EXTRA KAMER_BKRK
18.  EXTRA KAMER_ Belgian Matters

19.  VOORKAMER
20.  ACHTERHUIS _kunstoffen & fibers

21. EXTRA KAMER_Fedustria
22.  EXTRA KAMER_reserve

      5        4         3        2       1

      6        7         8        9       10

      11      12      13      14       

     15       16               17      18

     19      20      21      22       

     15       16               17      18

NIV. 0 NIV. -1
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     B

     C

kamerhuis_grondplankamerhuis_grondplan

GANG

A. VOORKAMER
B. VOORKAMER
C. VOORKAMER

NIV. 0

1. VOORKAMER
2. ACHTERHUIS_metaal

3. VOORKAMER
4. ACHTERHUIS_keramiek

5. VOORKAMER
6. ACHTERHUIS_leder

7. VOORKAMER
8. ACHTERHUIS_hout

9. VOORKAMER
10. ACHTERHUIS_3D print

11. VOORKAMER
12. ACHTERHUIS_lasercut

13. VOORKAMER
14. ACHTERHUIS_weven

NIV. -1 & VIDE

15. VOORKAMER
16. VOORKAMER
17. VOORKAMER
18. VOORKAMER
19. VOORKAMER

20. ACHTERHUIS _kunstoffen & fibers
21.ACHTERHUIS_stofferen

22. VOORKAMER


