Fönstren har förlängts
ner till golvet för att släppa
in mer dagsljus. Trappan,
byggd på 1940-talet,
var det enda som sparades
vid ombyggnaden för
snart tio år sedan.
Höger: De två hopställda
matsalsborden i
ek har Vincent ritat för
St-Paul Home i Brügge.
Ovanför hänger ett motiv av
Tadashi Kawamata.
De kinesiska stolarna är
köpta i en antikaffär.

Arkitekten Vincent Van Duysen har inrett sitt hem i Antwerpen
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taktil
modernism

med naturliga material och dagsljus i huvudrollerna.
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O

rdet minimalism brukar vara en vattendelare när man pratar om Vardagsrummet med
inredning. Kallt och opersonligt eller vilsamt och vackert? Välj själv. innergården i bakgrunden.
Begreppets ursprungliga betydelse har, hur man än ser på saken, luckrats Soffan kommer från
upp under årtionden av missbruk. För i själva verket handlar det ju inte Axel Vervoordt. Bakom
skymtar ett bord ritat
om att bara ta bort så mycket som möjligt, utan tvärtom att lyfta fram av Vincent som en hyllning
något: att hålla tillbaka möblemang och utsmyckning för att ge plats till konstnären Carl
åt interiörens grundläggande element, som ljus, rymd och olika ytors Andre. Några avsågade
sammanfogade ekbjälkar
samspel med varandra.
Den belgiske arkitekten Vincent Van Duysen skulle förmodligen lägga fungerar som soffbord.
till material någonstans i toppen på den listan. När han köpte sitt hus i Fåtöljerna med vävda sitsar
är köpta på antikaffär.
centrala Antwerpen för tio år sedan, ett tidigare kontor för notarier byggt
1870, ville han förvandla det till en sorts tillflyktsort, en stillsam fristad från
krav och arbete.
– Jag har försökt arbeta med den känslan i materialen. Golven är gjorda
i ljust och mjukt poppelträ. I köket och ute i trädgården har jag använt
belgisk kalksten. Väggarna är byggda av trä och bestrukna med en tjock
kritfärg som ger en gipsliknande yta, berättar han.
Den omfattande renoveringen tog tre år. Idag råder en nästan klosterlik
stillhet i den tidigare affärsfastigheten.
– Jag ville släppa in mer naturligt ljus och länka ihop alla utrymmen. Så
jag gjorde om allt inomhus. Jag tog ner väggar, öppnade nya fönster och
omorganiserade alla utrymmen. Det enda jag behöll är den svängda trappan

från 1940-talet, men jag tog bort en del överflödigt trä på den.

”Jag ville släppa in mer naturligt l jus”
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Köket domineras
av spisen från La Cornue.
Stolarna och bordet är designade
av Børge Mogensen och
taklampan av Workstead.
Höger: I kontrast till de
ljusa utrymmena en trappa ner
är tv-rummet målat gråsvart.
Motivet på väggen är
ett fotografi av den belgiske
konstnären Dirk Braeckman.
Soffan är från Romeo
Sozzi och soffbordet är en låg
bänk draperad med ett tyg
från Istanbul. Kuddarna är klädda
i ett antikt persiskt tyg.

”För mig är en stol en stol och ett bord ett bord”
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”Färgen här kommer mest från böcker och konst”

Sängen är bäddad
med sänglinne från Society.
Mattan är antik. I
förgrunden skymtar
dagbädden VVD som Vincent
ritade till B&B Italia 2001.
Vänster: I badrummet är det
mesta utom marmorbadkaret gömt bakom
dörrar. Till och med
spegeln vänds fram
vid behov.

Här landar han mellan sina många resor, läser böcker, lyssnar på musik och
lagar mat ibland tillsammans med nära vänner. Det är ett mycket privat hem,
helt anpassat för hans eget behov av avskildhet och vila.
Det sparsamma möblemanget består både av möbler som han själv ritat och
av äldre favoriter. Men ingenting är högljutt i vare sig form eller material och
klassiska möbelikoner från förra halvan av 1900-talet lyser med sin frånvaro.
– Jag är inte så mycket för ”designmöbler”. För mig är en stol en stol och ett
bord ett bord. Jag tycker om möbler som är solida, funktionella och autentiska.
Det är min syn på design i största allmänhet. Jag är väldigt intresserad av konst
och tycker om att leva med konst omkring mig. Det är en viktig del av mitt
hem, säger han.
Väggar och tak är målade i neutrala färger som låter dagsljuset och kritfärgens levande yta komma till sin rätt. Det är ingen högoddsare direkt att det
saknas starka färgaccenter.
– Färgen här kommer mest från böcker och konst. Sedan är jag väl inte den
som gillar starka färger heller, jag är mer för mjuka naturfärger.


Vincent
Van Duysen
Arkitekt och formgivare,
berömd för sin samtidigt minimalistiska
och sensuella stil. Har ritat möbler
för bland andra Cappellini, Poliform och
B&B Italia. Född i Belgien 1962,
utbildad på Sint Lucas Academie i Gent.
Assisterade Aldo Cibic i Ettore
Sottsass studio i Milano innan han
startade eget i Antwerpen 1990.
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