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R ec i p Ro c e R e n d h o u t
b ov e n m ac h i k a d o ’s
Pav i l j o en k u n s t en a a r scen t ru m , k a s t er l ee

Een plek waar kunstenaars kunnen leven en werken, afgescheiden van de buitenwereld, elkaar inspirerend, met beschikking over alle denkbare machines

u

en apparaten. Dat is het Rijkscentrum voor grafische kunsten Frans Masereel

h

in het Belgische Kasterlee. Het oorspronkelijk gebouw, uit 1972, werd dit jaar

d

w

verbonden met een nieuw paviljoen, naar ontwerp van het Parijse architec-

H

e

tenbureau LIST in samenwerking met Hideyuki Nakayama uit Tokyo.
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Foto: kristoF vrancken
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Het nieuwe paviljoen heeft een bijzondere dakconstructie in vurenhout en mooie uitzichten.
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beginnen. Rond de centrale hal bieden de zes ‘armen’ di-

melaar van drukpersen. Hij zocht een plek om zijn machi-

verse mogelijkheden om elkaar te ontmoeten of zich af te

nes onder te brengen en er samen te werken met andere

zonderen. Hierbij is op te merken dat het Frans Masereel

grafisch kunstenaars. In de zestiger jaren van de vorige

Centrum geen publiek toegankelijk gebouw is in een ste-

eeuw liet hij architect Lou Jansen een koepelvormig ge-

delijke omgeving waar doorlopend bezoekers binnenko-

bouw maken als werk- en inspiratieplaats in Kasterlee,

men. Er worden tal van ontvangsten georganiseerd, niet

een dorpje onder Turnhout. In 1972 werd het gebouw en

in de laatste plaats voor studenten en leerlingen en op ge-

de inboedel overgenomen door de Belgische overheid en

zette tijden voor vernissages van exposities van de kunste-

vernoemd naar de in dat jaar overleden graficus en kunst-

naars, maar in de tussentijd is de ruimte en de rust aan de

schilder Frans Masereel. Naast het oorspronkelijke koe-

er werkende en verblijvende kunstenaars. Daar is de

pelvormige gebouw verrezen eenvoudige houten

ruimte nadrukkelijk op ingedeeld: een makkelijk toegan-

punthuisjes waar de kunstenaars tijdens hun verblijf resi-

kelijk centrum en de vertakkingen als plekken van steeds

deren.

grotere intimiteit, al geven de glazen wanden overal goed
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Het was de droom van Fons Mertens, graficus en verza-
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licht en prachtig uitzicht.

Machikado’s In de loop der tijd ontstond behoefte aan

l

r

-

uitbreiding. Daar werd in 2013 vaart mee gemaakt door

120 meter vlakke muren De architecten hebben ook

het uitschrijven van een internationale competitie, die

goed nagedacht over de behoefte van grafisch kunste-

door LIST in samenwerking met Hideyuki Nakayama ge-

naars om hun werk van een afstand te kunnen bekijken.

wonnen werd.

Hen viel aan de bestaande gebouwen, de ronde koepel en

Het in februari van dit jaar gerealiseerde paviljoen, dat via

de driehoekige huisjes, op dat er een geen enkele muur

een gang aan het oude gebouw verbonden is, is gedacht

recht was, terwijl je als graficus toch juist je werk wilt op-

als een cilinder waar punten uitgesneden zijn. Daardoor

hangen en van een afstandje bekijken. Daarom werd in dit

ontstaat een min of meer stervormig gebouw met lange

betrekkelijk kleine paviljoen zo’n 120 meter vlakke muur

zichtlijnen die naar buiten leiden, naar de omringende na-

gerealiseerd, waarbij je op veel plekken flink wat afstand

tuur. De Japanse ontwerper spreekt van machikado’s, wat

kunt nemen ten opzichte van het werk dat je er op op-

zoiets betekent als ‘hoeken in de stad’, de Fransen hebben

hangt.

het over passages. Op deze manier wordt de ruimte zowel
gedeeld door de gebruikers maar is er tegelijk ook het de

Reciprocerende dakconstructie Bijzonder opval-

mogelijkheid van afscherming en afzondering.

lend onderdeel van de constructie is het dak. Dat bestaat
uit 800 even grote, massief vurenhouten, gevingerlaste

Niet hiërarchisch In het Frans Masereel Centrum

balken. Die zijn op een zogenaamde reciprocerende ma-

wordt doorlopend gewerkt. Door machines, expositie-

nier aan elkaar bevestigd, een constructie waaraan zowel

ruimte en meubels in een niet-hiërarchische omgeving te

de engineers van Bollinger + Grohmann uit Frankfurt als

brengen zullen, zo hopen de architecten, de kunstenaars

de toezichthoudend architect Bureau Bouwtechniek uit

hun eigen functies creëren; zoals je in een passage, door

Brussel heel wat gerekend hebben. De techniek mag dan

er een tafel voor een deur neer te zetten, een winkel kunt

al 2000 jaar bekend zijn, het wil niet zeggen dat hij een-

FOTO: KRISTOF VRANCKEN

FOTO: VANHOUT.PRO / DIRK VERWOERD

Het Frans Masereel Centrum met het koepelgebouw, de kunstenaarshuisjes en het nieuwe paviljoen.
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Foto jeroen verrecHt
Foto: vanHout.Pro

Vanuit de centrale hal lopen in 6 richtingen armen met werk- en expositieruimten.
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tekeninG list & HiDeYuki nakaYama
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1. reception; 2. exhibition space; 3. archive; 4. silk-screen
Plattegrond
van het koepelgebouw en het nieuwe paviljoen
atelier; 5. dark room; 6. washing room; 7. workshop;
8. connection to the existing centre; 9. existing dome
1.
receptie

6. waskamer

Floor plan - Scale 1:250
2.
tentoonstellingsruimte

7. werkplaats

3. archief

8. verbindingsgang

4. zijden scherm atelier

9. bestaand koepelgebouw

5. donkere kamer

Links: Luchtfoto tijdens de bouw.
Linksonder: Exploded view van het paviljoen.
Rechtsonder: Aan het einde van de armen biedt een groot venster uitzicht op de omgeving
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TEKENING LIST & HIDEYUKI NAKAYAMA
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Rond de centrale hal bieden de zes armen de kunstenaars mogelijkheden om (samen) te werken of zich af te zonderen.

voudig uit te voeren is. Het principe is dat de structuur

werd gevraagd om het nog verder te commentariëren.

zelfdragend is (al zijn de balken in dit geval wel met sterke

Gilbert, die zichzelf wel aanduidt als ‘huisschilder’ maar

bouten aan elkaar bevestigd). Ze houden elkaar dus in de

dat niet is, exposeert in binnen- en buitenland, onder an-

lucht door een ingenieuze stapeling. Daarbij was het de

dere samen met Ann Veronica Janssens. Met verf bena-

bedoeling dat het dak, van 29 meter in doorsnede, licht

drukt hij vormen in de ruimte. Zijn werk gaat een relatie

kegelvormig zou worden en dus niet één geheel vormt

aan met de architectuur. In het nieuwe paviljoen van het

maar doorsneden is om de machikado’s te creëren.

Frans Masereel Centrum koos hij voor witte verf die hij op

Er zijn in totaal 25 dakdelen gemaakt in deze reciproceren-

welbepaalde plaatsen op het plafond aanbracht. De ge-

de techniek. Gebouwd werd het door Van Hout Pro, een

dachte is dat de lichte vlakken een optimale ruimtebele-

in houtbouw gespecialiseerde dochter van het grote Bel-

ving geven aan de bezoeker, de blik sturen en deels de

gische bouwbedrijf Groep van Roey. Die riep op haar

aandacht trekken naar het bijzondere plafond.

beurt weer de hulp van Axel Ketele in, directeur van het

Daar, langs dat plafond, zijn de verschillende installatie-

bedrijfje Timberframing in Arquennes (België). Ketele:

elementen: lucht- en verwarmingsbuizen, elektriciteits-

‘Ja, ook in de praktijk is dit een lastige constructie om te

kabels duidelijk zichtbaar. Dat is deel van de strategie om

maken. Heel concreet: je weet soms niet goed waar te be-

het gebouw niet ‘te mooi’ te maken, te veel op een galerie

ginnen, want elk deel staat in verbinding met alle andere

te laten lijken. In het Frans Masereel Centrum wordt ge-

delen. Maar het was niet het eerste reciprocerende dak

werkt, het is bedoeld als een ambachtelijke, industriële

dat we bouwden, uiteindelijk komen we er altijd uit.’ De

omgeving, zij het dan een heel bijzondere en fraaie. •

houten constructie is van boven afgewerkt met houten
plaatmateriaal met daaroverheen bitumen.

Jan Maurits Schouten

Kunstzinnige beschildering Is de dakconstructie van
zichzelf al kunstzinnig genoeg, de kunstenaar Jean Gilbert

Foto jeroen verrecht

Opdrachtgever: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, Sport en Media Architecten: Ido Avissar van LIST,
Parijs (list-oia.com) en Hideyuki Nakayama, Tokyo (hideyukinakayama.com) Constructeur: Bollinger + Grohmann,
Frankfurt (bollinger-grohmann.com) Technisch architect, toezicht: Bureau Bouwtechniek, Brussel (b-b.be)
Realisatie: Vanhout.pro, Turnhout (www.groepvanroey.be), houtconstructie: Timberframing Arquenne
(timberframing.be) Vloeroppervlakte: 420 m2 Bouwkosten: 1,1 miljoen euro
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