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”Jeg er meget mere optaget af kunsten at leve, af folks
velbefindende og af de mennesker, der bor i mine rum.
Derfor har jeg siden starten af min karriere også
givet interiøret meget opmærksomhed.”
VINCENT VAN DUYSEN

Privat indretning.
Foto: Jan Verlinde.
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Han er på alles læber lige nu. Æstetiker til yderste fingerspids. Og bedste ven med
Julian Moore. Behøver vi sige mere? ELLE Decoration har talt med den belgiske
mesterarkitekt Vincent Van Duysen, der om nogen har fanget tidens ånd i sine
bygninger, i sit design og de indretninger, det er temmelig svært ikke at falde for.
Han er ikke meget for at pege på et forbillede. Der er så mange, der er
dygtige, siger han. Og vores fortid er spækket med talenter, så hvem
er jeg, hvis jeg begyndte at vælge? At han har det selv, talentet, er der
ikke tvivl om. Branchen klapper og feinschmeckere flokkes. Og i de
snart 30 år, han har arbejdet som arkitekt, har succesen kun været
stigende. ELLE Decoration har fanget arkitekten Vincent Van Duysen på tegnestuen i Antwerpen, hvor materialernes mester lige nu
har mere end bare travlt. Designugen i Milano er lige om hjørnet, og
der er både produkter og bygninger, der skal gøres færdige.
Kan du fortælle lidt om dit studio?
”Jeg grundlagde min tegnestue i 1990. Vi startede småt ud, men er nu
21 mennesker tilknyttet fra alle steder i verden. Jeg arbejdede et par
år som indretter, inden jeg startede mit eget studio, og jeg er på ingen
måde en standard-arkitekt. Min tilgang til arkitektur er atypisk. Jeg
er ikke så matematisk og går ikke kun op i en bygnings konstruktion.
Jeg er meget mere optaget af kunsten at leve, af folks velbefindende
og af de mennesker, der bor i mine rum. Derfor har jeg siden starten
af min karriere også givet interiøret meget opmærksomhed og brugt
min knowhow fra tidligere om, hvordan folk gerne vil bo. Det handler ikke om at designe rum, men om at designe rum, mennesker kan
bo i. For mig er arkitektur mere end bare bygninger og matematik.”

Hvilke projekter føler du dig lige nu særligt forbundet til?
”Alle mine projekter står mit hjerte nær. De er alle unikke og udvalgt, fordi der har været kemi mellem mig og kunden. Den relation
er vigtig. Og så skal konteksten og projektets typologi være inspirerende. Jeg arbejder internationalt og dermed med mange forskellige kulturer og forskellige typer af mennesker. De fleste af vores
projekter er i udlandet, selv om vi stadig skaber en del private hjem i
Belgien, hvilket jeg er virkelig glad for. Lige nu arbejder vi på to større projekter i USA, blandt andet et projekt i Southampton, hvor vi
bygger et hus til en kunde, som vi tidligere har bygget for. Interiøret
vil blive designet af Christian Liaigre (fransk indretningsarkitekt,
red.), så det samarbejde, glæder jeg mig meget til.
Du er også i gang med dit første hotel ...?
Ja, der er også mit første hotelprojekt her i Antwerpen. Jeg har
tidligere fået masser af tilbud om at designe hoteller, men jeg har
ventet på det helt rigtige projekt. Hvis det bliver for corporate eller
for stort, er det ikke lige mig, men det her i min hjemby er et mere
privat foretagende. Jeg kender menneskene bag, de har allerede
Hotel Julien, som er et af byens bedste hoteller. Projektet er spændende, fordi jeg bliver nødt til at forholde mig til mine flamske rødder og samtidigt sikre mig, at hotellet appellerer internationalt. Og
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Privat indretning.
Foto: Jan Verlinde.

til sidst, så er jeg ved at bygge mit eget sommerhus i Portugal lidt syd for Lissabon, tæt
på havet. Jeg har aldrig bygget et hus til mig
selv før. Jeg bor i en klassisk ejendom fra
1870’erne, så det er helt nyt. Og måske er det
i virkeligheden det, jeg er allermest begejstret for lige nu.”
Vincent Van Duysens arbejde har altid bevæget sig i krydsfeltet mellem arkitektur,
interiør og design. Han er lige fascineret af
det ene som det andet, og hans underspillede æstetik kan implementeres i såvel en
sofa som i en bygning. Han er blandt andet
Creative Director for det italienske designhus Molteni&C, hvor han netop har vundet
en ELLE Decoration-pris for Dada-køkkenet
VVD. Han er aktuel med en cementlampe for
Flos og har sågar indrettet en eksklusiv yacht
til misundelsesværdig beboelse. Langsomheden i æstetikken er dog gennemgående.

Q&A

Privat indretning.
Foto: Koen Van Damme.

MERE OM
V I N C E N T VA N D U Y S E N
Belgiske Vincent Van Duysen, 55,
er uddannet fra Architecture Institute
Saint-Lucas i Gent og startede sin
egen tegnestue i Antwerpen i 1990.
At tegne og bygge private hjem er
blevet et af hans specialer. Hans
fokus har dog aldrig været på
arkitektur alene; indretning, interiør
og produktdesign er lige så vigtige
opgaver i hans portfolio. I 2016 blev
han udnævnt til Creative Director for
det italienske møbelhus Molteni&C,
hvor han ud over smukke garderober
og elegante møbler også står bag
køkkenet VVD for Dada, som netop
har vundet en ELLE Decoration International Design Award.

’Casting Concrete’ (2016) af

Vincent Van Duysen for Flos.

verden, vi lever i. Det er noget af det vigtigste
i mit arbejde.”
Har det altid været klart for dig, at du skulle
arbejde med arkitektur, design og interiør?
”Som barn var jeg fascineret af alt, der var
kreativt. Jeg var dygtig til at tegne, kunne lide
fotografi, men jeg var også god til dans og teater og var fascineret af mode. Mine forældre
havde arkitekter og kunstnere i deres vennekreds, og alt, der var kreativt og kunstnerisk,
tiltrak mig. Til sidst valgte jeg arkitekturen.
Især fordi det at være arkitekt er så multidisciplinær en uddannelse.”

Du tegner og indretter en del private boliger,
hvilke tanker gør du dig om det at skabe
Se mere på Vincentvanduysen.com
et hjem?
”Jeg laver mange private hjem og investerer
altid meget tid i relationen og prøver at forstå
mine kunder som de personer, de er. Det handler om en menneskelig forbindelse. Vi skal have fælles interesser i projektet og ikke
Kan du fortælle lidt om grundessensen i dit arbejde?
bare dele ambitionen om at skabe et smukt hjem. Vi må gerne have
”For mig handler det om at skabe velafbalancerede rum, sanselige en fælles idé om skønheden i livet, skønheden i et hjem. Et hjem er
rum, hvor du kobler fra i forhold til alt det hurtige, der sker i ver- jo ikke skabt alene af funktionelle objekter, men også af objekter,
den. Alt handler om hastighed, om det spektakulære, om effekt og der er smukke og derfor virker beroligende. En del af mine kunder
gimmicks, og jeg vil gerne vise det modsatte, jeg vil gerne berolige er kunstsamlere, og det skal kunne opleves i deres hjem, og kunst
sanserne hos de mennesker, der opholder sig i mine rum, for at betyder også noget for mig. Som den britiske indretningsdesigner
gøre dem godt tilpas og få dem til at føle sig frakoblet den hurtige Ilse Crawford altid siger: Et hjem er, hvor dit hjerte bor, og det, tror
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Fra privat indretning.
Foto: Juan Rodriguez.

VVD-Dada-køkkenet tegnet i 2016.

jeg, er meget vigtigt. For mig handler arkitektur om abitare (det
italienske ord for kunsten at leve, red.). Som arkitekt skal du imødekomme og garantere, at de rum og de ting, du skaber, bidrager til
et hjem, så det føles komfortabelt, og du føler dig beskyttet. Også
meget vigtigt.”
Da Vincent Van Duysen blev færdig som arkitekt fra Architecture
Institute Saint-Lucas i Ghent i 1985, arbejdede han to år i Milano.
Siden har det italienske forfulgt ham, og hans stil kan udefra set let
karakteriseres som en hybrid mellem en sofistikeret italiensk elegance og en mere flamsk jordbundenhed. Der er en renhed i linjerne, en ærlighed i materialerne og et drive imod noget funktionelt,
der så alligevel krydres med en luksuriøs taktilitet og et overskud i
designet, der nærmer sig det arrogante.
Hvori ligger din flirt med det italienske?
”Som de fleste ved, står Italien for skønhedens kultur, de har i deres
fortid fantastiske malere, skulptører, arkitekter, de har deres madkultur, der er moden og italienerne selv. Som ung arkitekt var den
kultur tiltrækkende, og jeg er stadig meget forbundet med italiensk
kultur. Jeg arbejder lige nu på en privat indretning i Milano, hvor vi
er ved at omdanne en eksisterende historisk bygning i en af de ældste dele af byen, og det er meget specielt for mig. Jeg elsker italienernes flair, deres sans for skønhed, de er så motiverede, så passionerede. Passion er vigtigt. Jeg er selv en meget passioneret person. Og
så må vi heller ikke glemme, at Italien har et par masterarkitekter,
der forstod at arbejde med både arkitektur og interiør og produktdesign, som Achille Castiglioni, Vico Magistretti, Luca Meda og Carlo
Scarpa, virkelig gode arkitekter, der ikke kun koncentrerede sig om

en bygningsstruktur, men om hver eneste detalje, materialerne og
håndværket. Og netop det optager også mig.”
Hvordan søger du inspiration til dit virke?
”Jeg bliver ikke inspireret af noget særligt, men jeg er meget observerende, jeg er som en svamp, der suger alt visuelt til mig. Hvis du
følger mig på instagram, vil du kunne se, at alt, jeg poster, er still moments, hvor der ligger en grad af inspiration i linjerne, strukturen,
farver, formerne, og den slags øjeblikke bruger jeg som inspiration
til mine egne projekter. Inspirationen kan også være en god samtale
her på kontoret med en af mine kolleger, og jeg bliver selvfølgelig
også inspireret af magasiner og bøger. Igen, jeg er meget visuel, men
jeg er ikke typen, der starter med at skitsere noget på et hvidt stykke
papir. Jeg skaber ideer i mit hoved og skitserer mere mentalt, og når
ideen så er formet i mit hoved, videregiver jeg dem til min samarbejdspartner, der arbejder med dem i computeren. Mit arbejde ligger i mit hoved, og derfra er processen meget interaktiv.”
Og når arbejdet ikke kalder, hvordan ser en inspirerende søndag ud for dig?
”Det er meget enkelt. Jeg ville være derhjemme. Jeg elsker at være i
mit hjem. Det er her, jeg kan slippe mit ellers hektiske liv. Jeg rejser
meget og sidder næsten hver uge i et fly på vej et eller andet sted hen
og ellers arbejder jeg så meget som muligt på tegnestuen med mit
team. Jeg elsker mit hjem. Det er det sted, jeg føler mig mest tryg. At
være der med min kunst, med mine bøger, med min musik og mine
hunde. Og venner. Eller bare helt selv. Jeg kan også godt lide bare at
være mig selv. Ingen musik. Ingen venner. Ingen gøende hunde. Det
kan for mig være den mest inspirerende søndag.”
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