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Codemo Bouwbedrijf nv
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 -
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Greesa
Marcel Van Coille - Bart Gosselin

ARC17

flexibele naaktheid

Sinds haar deelname aan de Canvascollectie enkele jaren geleden is fotografe Liesje Reyskens 
één van de opkomende talenten in de wereld van de kunstfotografie in Vlaanderen.  Met haar 
sprookjesachtige, vaak kleurrijk gestileerde beelden, creëert ze een eigen sprookjesachtige wereld. 
Het uitgangspunt van het ontwerp was dan ook om een eigen biotoop creëren voor de fotografe en 
haar vriend waar werken, exposeren en wonen naadloos in elkaar vloeien.

Het gelijkvloers wordt maximaal bebouwd, de gevels zijn gesloten.  Eén grote open 
trapeziumvormige ruimte wordt afgedekt door een dakplaat opgebouwd uit een stalen roostervloer 
met prefab beton elementen.  Drie patio’s, ingeplant op het raster, verlichten en zoneren de ruimte. 
Een intelligent constructieprincipe van stalen liggers steunend op haast onzichtbare kolommen 
vormen de dragers van opgehangen schuifpanelen die de ruimte vrij kunnen invullen en opdelen. De 
mobiele panelen vormen tegelijkertijd wanden voor expositie. Op het gelijkvloers bevinden zich de 
fotostudio, het bureau en de woonvertrekken die op een heel eenvoudige manier kunnen omgevormd 
worden tot expositieruimte.

Op de eerste en 2de verdieping, verholen achter het raster van horizontale ronde buisprofielen 
waaraan kleurrijke bloembakken kunnen worden gehangen, bevinden zich de privévertrekken 
van de woning. De maximalisatie van het bouwvolume op het gelijkvloers en de eerder beperkte 
vloeroppervlakte op de verdiepingen verlenen het gebouw een sculpturaal karakter, die versterkt 
wordt door de hagelwitte gevelbepleistering en de witte vezelcementleien.   Desalniettemin integreert 
de witte icoon zich in zijn omgeving door een naadloze aansluiting op het belendende gebouw.   

Intern vormt wit de hoofdtoon…een witte biotoop voor sprookjesachtige fotografische beelden. Enkel 
de kleurrijke bloemen in de patio’s, het groene dak en de opgehangen bloembakken met hyacinten 
aan de zijgevel vormen een verwijzing naar het werk van de kunstenaar.
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