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Arkitektur I 30 år drev Vincent Van Duysen
med sitt. Så ble den belgiske arkitekten
trendsetter – mot sin vilje.
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Tidløst. – Hjemmet mitt kunne ha vært plassert hvor som
helst. Det er ingenting her inne som representerer belgisk
arkitektur, sier Vincent Van Duysen. I motsetning til resten
av huset ønsket han en mørk atmosfære på loftet. T
 regulvet
er fra et fransk kloster og veggen bak ham skjuler alt fra
et badekar i betong til en do – skjult under en trekasse.
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J eg vil lage hus som gjør at du føler
deg komfortabel og beskyttet – som
en motsetning til tiden vi lever i

——1

——2

——3

——4

Nye tider. På utsiden ser BS Resi
dence i Zwevegem i Belgia ut som
en helt vanlig gård. Innvendig er
alt nytt, men materialer som eik og
stein og tegl skal fortsatt gi assosia
sjoner til det som en gang var.

Hyllest. – Selvfølgelig er den
en hyllest til Corbusier, sier Van
Duysen om utelampen Casting
for Flos – ikke helt ulik C
 orbusiers
betonglampe fra 1952. Til f orskjell
fra forgjengeren har den led-lys
og finnes i flere materialer.

En lys idé. Den eksisterende byg
ningen til et belgisk veveri ble
strippet ned og utvidet med
blant annet tre bokser på taket,
som slipper inn godt med lys.

Svart minimalisme. Bygningens
historiske struktur ble viktige å be
vare og fremheve da Vincent Van
Duysen tegnet butikken til Alexan
der Wang i London. Vegger og bjel
ker er dekket av resirkulert gummi.
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V I N C E N T V A N D U Y S E N — arkitekt

Arkitekt og designer Vincent Van Duysen åpner
døren til hjemmet sitt i Antwerpen og prøver å hilse.
Men det er umulig. De to dachsene hans flyr rundt
og bjeffer så høyt at det er umulig å høre hva han sier.
– Loulou! Gaston!
Han rister på hodet. Han prøver å roe dem. Men
de hører ikke etter. Selv om han peker og roper med
sin sinteste stemme:
– Hysj!
– Heeeeeeeey!
Det er litt overraskende. For den som har sett de
enkle, nedtonede bygningene hans, eller portrettene av ham, der han aldri smiler, forventer kanskje å møte en litt rolig, alvorlig eller ettertenksom
type. Men Vincent Van Duysen snakker fort, fort,
fort, uten pauser. Setningene bare strømmer på,
en tanke tar en annen – og et enkelt spørsmål kan
holde ham gående i 20 minutter.
– Alt jeg gjør kommer fra hjertet. Jeg skjuler
ingenting.

↓↓

Vincent Van Duysen
Belgisk arkitekt
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vincentvanduysen.com
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Født i 1962 i Lokeren.
Utdannet ved Architec
ture Institute Saint-Lucas
i Gent.
Startet sitt eget studio
i Antwerpen i 1990.
Kreativ leder for den itali
enske møbelprodusenten
Molteni & C.
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– Hysj!

Ild og intuisjon. Minimalismens mester er han

blitt kalt, den belgiske arkitekten og designeren
som står bak en rekke ikoniske eneboliger, og som
har tegnet alt fra lamper til butikkinteriører for
Calvin Klein og Alexander Wang – og sågar en båt.
I fjor ble Vincent Van Duysen utnevnt til kreativ
leder for den italienske møbelprodusenten Molteni
& C – og snart 30 år etter at han startet sitt eget kontor, er han høyaktuell fordi stilen hans sammenfaller med den nå rådende interiørtrenden: jordfarger
som grått og beige – ispedd naturmaterialer som
tre, lin og stein.
– Jeg er overhodet ingen minimalist! sier han.
– Se deg rundt. Jeg vil lage hus som gjør at du føler
deg komfortabel og beskyttet – som en motsetning
til tiden vi lever i.
Han slår ut med armene og går foran inn i husets
hjerte. Til høyre er en vegg blitt slått ut og erstattet av store glassflater – for å slippe inn lys og for
å få plass til en minimal hageflekk med et stort tre.
Rett frem er en trapp som tidligere var mørk og
tung, men som er blitt slipt ned og behandlet med
en blanding av maling og gips – en teknikk han fant
opp selv – akkurat som resten av husets overflater.
Til venstre er en gigantisk stue – som før besto
av en rekke små rom – der et seks ganger seks
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——1 & 2
Hjemme best. – Jeg visste med en gang
hva jeg ville gjøre. Sånn er det ofte, men
etter 30 år er jeg jo trent i å gjøre dette, sier
Van Duysen. Da han kjøpte huset var stuen
delt opp i tre mindre rom. Der treet står var
det før et rom; taket ble fjernet og vinduer
ble satt inn for å la lyset flomme mellom
gangen og kjøkkenet, og inn til stuen. Bor
dene langs vinduene har han tegnet selv.

——3
Alt i ett. Med beholderne for When O
 bjects
Work fra 2004 ønsket Van Duysen å lage
en serie objekter i forskjellige skalaer og
farger – som likevel fungerer som en en
het. Selv bruker han dem hver dag, på
kjøkkenbenken hans står flere stabler.

——4
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Rene linjer. Sofaen Paul, oppkalt e
 tter
Pieter Paul Rubens, er et av tre produ
ter inspirert av belgiske kunstnere. I
2016 ble Van Duysen utnevnt til krea
tiv sjef for den italienske møbelprodu
senten Molteni & Co. I følge pr-sjefen
ønsket de seg «en mer sofistikert stil,
og litt nord-europeisk minimalisme».
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meter stort teppe huser alt fra sofa til lenestoler
og uendelige stabler med bøker oppå egendesignede trebord.
– Jeg har holdt på med de samme tingene hele
tiden. Og de handler om å være ærlig.
Van Duysen forteller at han nettopp er kommet
hjem fra et detox-opphold i Østerrike. Der fikk han
beskjed om at han har for mye ild i seg – at han må
ned på jorden.
– Jeg snakker veldig mye og er veldig sosial, sier
han.
– Men jeg kan også være her hjemme med hundene mine i mange dager, uten å snakke med noen.
Det er her jeg samler meg – og kommer i kontakt
med intuisjonen min. Mitt hjem er mitt kloster.

Barn av postmodernismen. Vincent Van

 uysen vokste opp i Lokeren, nord i Belgia, og da
D
han var liten pleide moren hans se på ham og si
«hvor kommer du egentlig fra?» fordi han var så
annerledes.
Hun mente at han burde bli advokat, som de
fleste i familien hennes, fordi han var så god til å
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snakke. Selv sier han at kunne bli mange ting: fotograf, kunstner, skuespiller eller motedesigner.
– Floating, always floating, sier han med tydelig
belgisk aksent.
– Jeg var superfølsom og superkreativ.
Han danset, gikk på tegneskole, red på hester,
studerte latin – og følte seg dratt mot vennene til
foreldrene som var kunstnere, skulptører eller arki
tekter. Etter å ha snakket med dem, bestemte han
seg for å søke til arkitektskolen i Gent, som fungerte
mer som en kunstskole den gangen.
– Det var som om en ny verden åpnet seg, sier han.
– Jeg elsket det fra dag én.
Etter endt utdannelse i 1985, dro han til Milano
for å jobbe med interiørdesign hos Ettore Sottsass,
en av grunnleggerne av det mye omtalte designkollektivet Memphis Group, som var aktive på 1980-tallet, og ble kjent for sine sterke farger og geometriske
former. Her fant han ikke helt sin plass.
– Jeg er et barn av postmodernismen. Jeg var der
da den peaket, og følte meg bombardert av alle inntrykk, sier han.
– Alt var in your face. Etter hvert gikk jeg lei.
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Hele huset. Belgieren har alltid likt å reise, og i

landene rundt Middelhavet fant Vincent Van Duysen en helt annen type estetikk: Bygninger laget av
soltørket leire, såkalt adobe, i Marokko. De rene,
enkle, linjene i Hellas. En annen tidlig inspirasjonskilde var den meksikanske arkitekten Luis Barragán
Morfín, kjent for sine bokslignende hus, ofte i
sterke farger.
Og da han flyttet til Antwerpen på slutten av
1980-tallet, og kjøpte et loft der, bestemte han seg
også for å gå tilbake til sine røtter.
Han ville bruke fargene fra jorden, tåken – som
ifølge Van Duysen alltid gjør himmelen over den
belgiske landsbygda melkehvit – sammen med
naturlige materialer som er blitt brukt i hjemlandet
i generasjoner. Arbeidet ble omfattende, og da den
var ferdig kunne han si: «Dette er meg.»
– Det var der jeg begynte jeg å utvikle min egen
stil, sier han.
– Siden da har jeg alltid prøvd å ha en enkelhet og
en ro over det jeg gjør. Det jeg står for er både tradisjonelt og konservativt, men på en moderne måte.
Det har ingenting med retro å gjøre.

Han gestikulerer litt med hendene, prøver å
trekke pusten innimellom alle ordene:
– Jeg har aldri prøvd å lage noe som er trendy. Jeg
har bare fulgt intuisjonen min, og stolt veldig på
den. Om det alltid har vært sånn? Ja, alltid.

FOTO: MOLTENI

Jeg har holdt på med de samme tingene hele tiden.
Og de handler om å være ærlig
4

– Det var her han bodde, helt til han døde, sier han.
– I løpet av de årene jeg kjente ham, gikk han aldri
ut. Han levde som en eremitt, men han var ingen
crazy guy. Han var superintelligent, og skrev fantastiske brev til meg. Og han var veldig glad for at
det var jeg som kjøpte huset. Det var mange kjipe
Mannen på loftet. Sånn var det også da han mennesker som ville betale mer enn meg for huset
kjøpte det store, hvite huset han nå bor i, for 15 år – for å få kastet ham ut.
siden. Hver dag gikk han forbi på vei til jobben – og
ble sakte men sikkert forelsket. I gårdsplassen som Material man. I 1990 startet Vincent Van Duyfungerte som parkeringsplass og inngang for de sen sitt eget kontor i Antwerpen, og i løpet av de ti
rike mennene som kom hit for pleasure en gang på første årene tegnet han blant annet en skole, et par
slutten av 1800-tallet. I de høye vinduene. Og i ideen leilighetskomplekser og en håndfull eneboliger;
om å lage enda et hjem.
rolige, nedtonede bygninger, med utstrakt bruk av
Så en dag kom det for salg – med et forbehold: I et materialer som teglstein, stein og betong.
lite rom på loftet bodde en gammel mann. Han hadde
Samtidig laget han interiører til butikker, restaujobbet for familien som solgte, og fulgte med huset.
ranter – og alle boligene han tegnet. Så fikk Ilse
Vincent Van Duysen går opp trappen, først en eta- Crawford – som startet britiske Elle Decoration, før
sje, der det er soverom, gjesterom og en tv-stue malt hun etablerte sitt eget designstudio og ble kjent for
i mørkeblått – også en trend som er blitt plukket opp elegante, men koselige interiører – se et bilde av et
først nå, 15 år etter at rommet sto klart. Så videre interiør han hadde laget. Den britiske designeren
oppover, med dachsen Loulou pesende etter, før han spurte om hun kunne komme og besøke ham.
åpner et lite rom der lyset faller inn fra et takvindu.
– Det var hun som oppdaget meg, sier han.

– Jeg husker at hun kalte meg «material man». Og
det stemmer jo. Når du ser rekken av bord nede i
stuen vil du ta på treet, ikke sant. Det finnes en sensualitet i det jeg gjør, og det var det hun likte.
I et intervju med det britiske magasinet How To
Spend It i fjor, fortalte Ilse Crawford at han skilte
seg ut den gangen, fordi han klarte å integrere
arkitektur og interiørdesign – noe som nesten alltid blir til parallelt.
Selv er han enig; å starte karrieren som arkitekt,
for så å jobbe med interiørdesign, og så gå tilbake
til arkitekturen, er uvanlig.
– Mange arkitekter synes ikke at interiøret er viktig
nok, det blir gjerne sett på som annenrangs, sier han.
– Men for meg er innsiden og utsiden like viktige.
Når vi legger frem en presentasjon for en klient har
vi en plan for absolutt alt; fra dørhåndtakene til
møblene og hagen utenfor.

Under huden. Så, la oss si at du har planer om å

bygge et hus, og kontakter Vincent Van Duysen.
– Det hadde vært veldig gøy! Jeg har aldri tegnet et
hus i Norge, sier han og ler.

ALLE FOTO: KOEN VAN DAMME
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Moderne gård. TR Resi
dence fra 2014. De gamle
husene ble erstattet av
tre nye bygninger i en
monokrom fargeskala.

Gammelt nytt. På DC II
Residence i Tielrode i Bel
gia er alt fra dører til veg
ger og tak utført i et eneste
materiale. Boligen og de
to låvene ble bygget opp
på nytt, i samme størrelse
som de tidligere bygnin
gene, for å etterligne den
gamle gården – noe som
i følge arkitekten ofte er
et ønske fra kundene.

——2
Poesi. – Jeg er ingen decorator, jeg er arkitekt, det
kan du se i alle mine inte
riører – de har alltid linjer,
rytme og symmetri, sier
Vincent Van Duysen.
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Kanskje du viser frem bilder av ting du liker, av
noe han har laget før, for det er det nesten alle gjør
– noe han synes er utrolig morsomt. Og så begynner
dere å snakke.
– Jeg prøver alltid å skjønne hva klienten forventer av meg, og hva jeg kan bidra med. Jeg vil under
huden på dem, nei, enda dypere. Det er noe jeg er
veldig god på.
Til hjelp har han en gigantisk liste med spørsmål,
om absolutt alt som har med hjemmet å gjøre, fra
hvordan rutinene dine ser ut til hvor mange sokker
du har.
– Det er på en måte en bok, sier han.
– Nei, en bibel.
Selve tegnejobben er noe han overlater til teamet
sitt. Selv tegner han mentalt, som en av team
lederne hans pleier å si, og kommer inn når de krea
tive valgene skal tas. Alt fester seg i hodet hans, og
kan plukkes frem når det trengs; fra en prat til et
bilde, til materialer eller steder han har besøkt.
– Alle klientene blir mine venner. Og jeg blir en
del av familien deres. Ellers funker det ikke. De kan
alltid ringe meg, når som helst. Jeg er besatt av jobben min og kjenner alle prosjektene, ned til minste
detalj.
– Mange arkitekter ønsker å gjøre større og større
prosjekter, men jeg elsker å tegne privatboliger. Selv
om det er en veldig intens prosess, som kan ta opp
til fem år.
Han slår ut med hendene.
– Det er et veldig stort ansvar å lage noens hjem.

En moderne låve. De seneste ti årene er det blitt

3

F e m ti ny a ns e r a v g r ått

32
D2 · 9. februar 2018

mange privatboliger. Og de har fått mye oppmerksomhet, blant annet fordi Van Duysen har klart å
tolke det tradisjonelle, belgiske, gårdshuset på en
ny måte.
Midt ute på landsbygda, i Zwevegem, noen få kilo
meter fra den fransk-belgiske grensen, ligger en
typisk belgisk gård; seks store og små bygninger, for
mennesker, dyr og maskiner, rundt en gårdsplass.
På avstand er det eneste som fører tankene til nåtid
noen store glasspartier. Vel inne på gårdsplassen er
alle spor av gammel bondegård borte – her er det
full takhøyde, vegger dekket av tre eller stein, store
vindusflater og et svømmebasseng.
– Det er mange som ønsker å bo på disse gamle
gårdene, sier han.

←←Følsom. – Hvis jeg ikke var arkitekt, ville jeg blitt fotograf.
Jeg er veldig opptatt av fotografi, og jeg er observant og føl
som, jeg leser av stemninger veldig godt, sier Van Duysen.

Å legge til ting er lett.
Å skrelle vekk – men
fortsatt bevare balanse 
og en varm stemning
– er mye vanskeligere
V I N C E N T V A N D U Y S E N — arkitekt

Den 600 m² store tomten, med eukalyptus og
paraplyformede furutrær, ligger en times kjøretur
sør for Lisboa – ikke rett ved Atlanteren, men sånn
at man kan kjenne, lukte og høre vannet. Etter mye
papirarbeid, har han begynt å tenke på hva han aller
helst vil gjøre.
– Litt Casa Malaparte, litt Luis Barragán, litt
Georgia O’Keeffe. Og litt meg. Det blir skulpturelle
elementer, som kommer til å skille seg veldig fra de
tradisjonelle fiskehyttene i området.
Han fortsetter:
– Jeg vil prøve å lage noe som kan bli ikonisk
innenfor den moderne arkitekturen. Og det kommer til et helt annet hjem enn det jeg har her.
Men om han kommer til å beholde det selv er han
ikke sikker på.
– Kanskje jeg sitter der alene om ti år og tenker:
«Hva gjør jeg egentlig her?» Da er det bedre å leie det
ut og reise rundt.

Konsistent. En av hundene bjeffer. Så er de i
– Og som enten kjøper noe gammelt som de vil at
vi gjør om, eller bygge noe helt nytt.
Flere av eneboligene hans, som DC II og TR, byr også
på tolkninger av den tradisjonelle gården: låveformede
hus, der det meste er skrellet vekk, og der et eneste
materiale, i én farge, dekker vegger, tak og dører.
– Denne hustypen er nesten blitt en egen kategori,
sier Van Duysen.
– Amerikanerne elsker det. De kommer til meg og
sier: «Vi har kjøpt en gård med et stykke mark til.
Kan du gjøre noe med det?»
Han smiler, og sier at han nekter å trekke frem
et prosjekt foran et annet. Alle er like utfordrende
– uansett om det handler om en skyskraper, et vand
rerhjem, et hotell i et gammelt kloster, eller interiøret til kjøpesenteret Rinascente i Milano.
Det viktigste er at han får vist frem sin lidenskap.
– Det jeg gjør ser kanskje enkelt ut. Men det er mye
arbeid bak. Å legge til ting er lett. Å skrelle vekk –
men fortsett bevare balanse og en varm stemning
– er mye vanskeligere.

En annen side. På den andre siden av den lille

gangen på loftet i Van Duysens eget hus, er enda en
dør. Den leder inn arkitektens seneste prosjekt: et
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stort loftsrom bare av tre, med tunge takbjelker, et
mørkt tregulv fra et gammelt fransk kloster og et
nytt takvindu med utsikt mot nord og et kirketårn
som stikker opp mot skyene.
Langs den ene veggen er en lang rekke med skapdører – et av hans kjennetegn som går igjen i de
fleste prosjektene – som skjuler alt fra et badekar i
betong, til en do under en trebenk med lokk. Spredt
utover står designmøblene han samler på; et par
stoler av Pierre Jeanneret, et sidebord av svenske
Axel Hjort – et annet eksemplar ble nylig solgt på
Bukowskis i Stockholm for 124.000 kroner.
Og der, i en trekasse foran sengen, kommer tv-en
opp om gjesten eller Van Duysen selv vil – han sover
gjerne her selv fordi luften er så crisp.
– Alt ellers i huset er veldig hvitt eller lyst, så jeg
bestemte meg for å lage en helt annen atmosfære
her oppe, sier han.
– Sånn sett får jeg også vist frem en annen side
av meg selv.

En ny start. Huset i Antwerpen har gjort mye for
Vincent Van Duysen – det er blitt publisert i magasiner over hele verden, og har skaffet ham en rekke oppdrag. Nå er han i gang med et nytt hjem. I Portugal.
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gang igjen, begge to.
– Loulou! roper Van Duysen og reiser seg og går
mot kjøkkenet.
– Heeeeey!
Så kommer han tilbake og setter seg ned på krakken ved et av spisebordene, og tar opp tråden igjen,
akkurat der han slapp den.
Han har snakket i flere timer. Om veggfargen i
stuen, en slags blanding av maling og sparkling,
som han fant opp for 15 år siden, og som nå blir
laget av flere produsenter. Om det store, stripete
teppet, som en av verdens mest kjente møbelprodusenter har laget sin variant av. Om å jobbe på med
sitt, og stole på seg selv.
– Det er klart at jeg tviler, sier han.
– Jeg var veldig usikker da jeg tok jobben som kreativ sjef for Molteni og lurte på om en flamish guy kan
få til noe med en ikonisk, italiensk produsent. Men
jeg er superhappy for at jeg fulgte intuisjonen min.
Det er en perfekt match.
Han stopper opp.
– Jeg har jobbet med dette i 30 år nå. Og er glad for
at jeg har klart å skape noe som er blitt anerkjent.
Jeg blir glad når jeg ser at det jeg gjorde for 25 år
siden, er like moderne nå. Det er ikke noe wishy-
washy over det. Det er konsekvent. D2

