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Op zondag 17 september sluiten we het Festival van de architectuur 
feestelijk af met de Veiling der dromen. In opdracht van het Vlaams 
Architectuurinstituut veilt Veilinghuis Bernaerts unieke objecten, 
tekeningen en maquettes van jonge leeuwen en oude rotten.

De opbrengst van deze benefietveiling zal een fundamentele bijdrage 
betekenen voor de opbouw van het Centre des femmes in Ouled 
Merzoug, een nieuw project van BC architects & studies in Marokko.



Het goede doel:  
Centre des femmes, Ouled Merzoug, Marokko

Ken, Laurens, Nicolas en Wes vormen samen BC architects & 
studies; een hybride ontwerpbureau. BC architects is een ‘klassiek’ 
architectenbureau met bouwopdrachten in binnen en buitenland. 
BC studies is opgevat als een complementair onderzoeksbureau 
dat bovendien educatieve workshops organiseert en optreedt 
als ‘consultant’ voor andere architecten. Hun expertise ligt in de 
toepassing van alternatieve bouwmaterialen en -technieken zoals 
aangestampte aarde, leem en kalk. 
Samen met de lokale Marokkaanse gemeenschap en een aantal 
Vlaamse architectuurstudenten zet BC haar schouders onder de 
bouw van het Centre des femmes in Ouled Merzoug.

Samenwerken aan de toekomst van een plek. Bouwen als één 
hechte gemeenschap.

Ouled Merzoug bevindt zich ter hoogte van een oase in het 
woestijnlandschap ten zuiden van Marrakesh. In het zelfde dorp 
droeg BC reeds zijn steentje bij aan het ontwerp en de bouw van een 
kleuter- en basisschooltje. Het dorp telt niet meer dan 2000 inwoners 
die de nieuwe school zeer enthousiast hebben onthaald.

Aangestuurd door de directeur van de school nemen de 
dorpsbewoners nu zelf initiatief om een centrum op te richten voor 
de moeders en grootmoeders van de schoolgaande kinderen. Ze 
zijn zich bewust van het belang van de lokale ontwikkeling van 
rurale gebieden en bekommerd om de leefbaarheid in hun dorp. Het 
centrum zou hen de gelegenheid bieden om samen tapijten te weven 
en brood te bakken, maar ook (digitale) scholing en kookworkshops 
staan op hun wishlist.

Helpt u mee om hun dromen werkelijkheid te laten worden?



Het aanbod van de Veiling der dromen zal tentoon gesteld worden in 
de Exporuimte van deSingel tijdens het Festival van de architectuur. 
Gelijktijdig zal in deze ruimte ook een boekenverkoop plaatsvinden 
waar je uitzonderlijke architectuurpublicaties op de kop kan tikken.

De concrete openingsuren van de Exporuimte zijn verbonden aan de 
andere activiteiten van het Festival van de architectuur in deSingel:

8 september 19:00 tot 02:00
9 september 19:00 tot 20:00
10 september Exporuimte niet toegankelijk 
11 september 19:00 tot 20:00 
12 september 19:00 tot 20:00
13 september 19:00 tot 20:00
14 september 18:00 tot 20:00 
15 september 19:00 tot 21:00 
16 september 14:00 tot 21:00  
17 september 10:00 tot 18:00 

De Veiling der dromen vindt plaats op 17 september  
vanaf 15:00 in de Exporuimte.  

Wil je de opbouw van het Centre des femmes steunen  
met een gift?

BC studies vzw
Fabrieksstraat 32, 1000 Brussel
BE72 7350 2384 5416
met vermelding van: 
“Festival van de architectuur: Ouled Merzoug”



Droom weg bij onze veilingstukken!
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Table 3, uit de reeks ‘ENSEMBLE Just things 
together, columns and tables’

Bijzettafeltje in metaal, aluminiumtape en glas.
H 20 x B 49 x L 49 cm
Beperkte oplage van 6 exemplaren. Genummerd en gesigneerd.

Architecten de vylder vinck taillieu (aDVVT) is een Gents 
architectenbureau, opgericht door Jan De Vylder, Inge Vinck en  
Jo Taillieu. Het intuïtieve, oprechte, speelse en toevallige staat 
centraal in hun werk. Het werk van advvt werd tentoongesteld 
op de Architectuur Biënnale van Venetië in 2010, 2012 en 2016. 
Samen met fotograaf Filip Dujardin en interieurarchitecten 
Doorzon waren ze curator van de installatie 'Bravoure' voor het 
Belgische Paviljoen.

Het gepolijste stalen bijzettafeltje maakt deel uit van een reeks 
van vier ontwerpen. Drie dunne poten dragen telkens een 
cirkelvormig blad. Twee van de vier ontwerpen zijn afgewerkt 
met een perfect spiegelend oppervlak, terwijl de andere twee 
met metalen tape zijn bedekt. De tape verwijst naar naar de 
fascinatie voor een slecht gerepareerde stalen balustrade 
van Villa Tugendhat in Brno, ontworpen door Mies van der 
Rohe. De anonieme poging om dit element te repareren met 
aluminiumtape veranderde het aanvankelijk perfecte oppervlak 
naar een met talrijke scheuren. De stalen bijzettafeltjes van 
advvt zijn op dezelfde manier onderhevig aan tijd en gebruik: ze 
worden verwacht te roesten.

geschonken door  
architecten de vylder vinck taillieu, JIJ’S en MANIERA
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Raam tussen kamer, trap en stad

Foto, digitale print op dibond. Fotograaf: Hilde D’haeyere.  
H 40 x B 60  
Nieuwstaat.

Sinds 1997 werken Els Claessens en Tania Vandenbussche vanuit 
hun bureau in Brussel samen aan een veelheid aan projecten,  
verschillend qua programma en qua schaal. Beide architectes 
waren voordien medewerkers bij M. José Van Hee en Robbrecht 
& Daem architecten en zijn actief als praktijkdocenten in de 
architectuuropleidingen van Leuven en Gent. 
 
“Raam tussen kamer, trap en stad. Of hoe een raam met een 
schijnbaar oninteressant uitzicht toch tot de verbeelding spreekt. 
Of hoe twee samengevoegde ramen soms meer ervaring 
geeft.” De foto toont een van hun projecten in Molenbeek, dat 
gepubliceerd werd in “Architectuur Middenin. Architectuurboek  
Vlaanderen editie 2014”.

geschonken door  
architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche
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Craquelure

Handgeschilderd prototype van een T-shirt, zwart met witte 
opdruk, uniek stuk.  
Maat: large 
Nieuwstaat. Delicaat: wassen op 30°.

BOB361 architects is een Brussels architectenbureau dat 
opgericht werd door Goedele Desmet en Ivo Vanhamme in 
1990. In 2015 sleepten ze met hun project “Gate 15” de Belgian 
Building Award in de wacht. 
De opdruk van dit handgeschilderd T-shirt is gebaseerd op 
de textuur van het gebouw “Tussen twee pleinen” in Leuven, 
een ontwerp van BOB361 architects. De textuur is geïnspireerd 
op de craquelures in het schilderij “Mater Dolorosa” van 
Dirk Bouts (1415-1475), Leuvens kunstschilder en een van de 
vooraanstaanden van de Vlaamse Primitieven. Een eerdere versie 
van de T-shirt werd tentoongesteld tijdens de Business of Design 
Week (BODW) 2011 in het Hong Kong Design Centre.

geschonken door  
BOB361 architects
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Politiekantoor Schoten (2002-2008) 

Twee foto’s op MDF, onderdeel van de tentoonstelling  
“Pasticcio”. Fotograaf: Filip Dujardin.  
H 20,8 x B 29,5 cm  
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling.

Bovenbouw is een jong Belgisch architectenbureau, gevestigd 
in Antwerpen. Dirk Somers leidt een team van 12 getalenteerde 
Europese architecten. Bovenbouw’s werk wordt naar eigen  
zeggen volledig bevrijd van het verlangen om avant-garde te 
zijn. Hun zoektocht naar een stijl is specifiek voor elke situatie 
en kan op een ware klassieke manier worden begrepen: oude en 
nieuwe ideeën in een interessante mix van het alledaagse en het 
eeuwige. 
Bovenbouw biedt twee paar foto’s aan uit hun deelname aan de 
tentoonstelling “Pasticcio” (2012), die oorspronkelijk door Caruso 
St John architects werd gecureerd voor de Architectuur Biënnale 
van Venetië. Bovenbouw hernam deze tentoonstelling voor het 
Vlaams Architectuurinstituut in deSingel (2014). “Pasticcio” is een 
tentoonstelling die een groep van zeven hedendaagse Europese 
architecten samenbrengt, wiens werk zich onderscheidt van 
de mainstream. Het is een kritiek op het verlies van kwaliteit en 
intimiteit als gevolg van de globalisering.

geschonken door  
Bovenbouw
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Woninguitbreiding Mortsel (2009-2012)

Twee foto’s op MDF, onderdeel van de tentoonstelling 
“Pasticcio”. Fotograaf: Karin Borghouts.
H 30,7 x B 24 cm  
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling. 

Voor beschrijving zie lot 4.

geschonken door  
Bovenbouw
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Woning 12K

Handgetekende perspectiefsnede, potlood op papier, recto en 
ingekaderd (H 76 x B 58 cm). 
H 60 x B 42 cm 
Uniek stuk. Gesigneerd. De kader vertoont gebruikssporen.

Alexander Dierendonck en Isabelle Blancke studeerden in 1994 
allebei af als architect aan Sint-Lucas Gent. Na talrijke samen-
werkingen met internationale architectuurbedrijven in Frankrijk 
en België richtten ze samen Dierendonckblancke architects op in 
2009.  
 
Woning 12K bevindt zich in Gent en dateert van 2010. Het 
project is gerealiseerd op een smal en diep perceel in het  
stadscentrum. Met een beperkt budget werd toch gestreefd 
naar ruimtelijke continuïteit en kwaliteit. Een trappartij verbindt 
de verschillende niveaus met variërende vloerhoogte. Gezien 
de beperkte breedte van de site is het ontwerp ontwikkeld op 
basis van de doorsnede. Deze tekening combineert snede en 
perspectief: een allesomvattend ontwerpdocument. Het project 
werd gepubliceerd in verscheidene architectuurmagazines.

geschonken door  
Dierendonckblancke architects
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Vier maquettes renovatie herenhuis  
Maarschalk Gerardstraat 5

Maquettes van de verschillende types binnenwanden. 
Ingekaderd op maat.  
H 90 x B 80 x D 10 cm 
Uniek stuk.

Eagles of Architecture werd in 2006 opgericht door Bart  
Hollanders en Natalie Vanderick in Antwerpen. Ze gooiden 
afgelopen jaren hoge ogen met hun schijnbaar eenvoudige 
ontwerpen voor complexe projecten. Zo werd het ontwerp 
voor een groepswoning in de Maarschalk Gerardstraat in 
Antwerpen in binnen- en buitenland bewierookt omwille van 
zijn vindingrijk heid. 
 
Voor de renovatie van het herenhuis zocht Eagles of 
Architecture naar een gedurfd materiaalgebruik en een 
uitdagende confrontatie tussen oud en nieuw. Alle nieuwe 
wanden werden opge trokken in eenzelfde gipskartonnen 
structuur, die onbedekt bleef. De onafgewerkte platen gaan 
de confrontatie aan met de oude componenten en brengen 
ze kleur in het gebouw. Afhankelijk van de brand-, vocht- of 
geluidswerende functie van de plaat zijn ze roze, groen of 
blauw. De gipskartonwanden worden met andere woorden 
opgewaardeerd van ruwbouwmateriaal tot afwerkingsmateriaal. 
De roze gyproc zuil die de inkomhal siert, kreeg zelfs een plaats 
in de selectie van BRAVOURE, de Belgische inzending voor de 
Architectuurbiënnale 2016 in Venetië.

geschonken door  
Eagles of Architecture
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Black-films met wedstrijdontwerpen  
(inplantingsplan) van Xaveer De Geyter

Acht transparante black-films, onderdeel van de tentoonstelling 
a. “Xaveer De Geyter Architecten” (2001). 
b. Vleeshuis, Antwerpen, 1997  
c. Universiteit Antwerpen, 1997  
d. Europakruispunt, Brussel, 1998  
e. Treinstation Gent Sint-Pieters, 1999  
f. Museum aan de Stroom, Antwerpen, 2000  
g. Sciencepark, Leuven, 2000  
h. Blue Moon project, 2001  
i. Ilôt St. Maurice, 2002 
H 185 x B 82 cm 
De verschillende black-films werden bijgesneden voor hun opname in de  
Veiling der dromen en vertonen gebruikssporen als gevolg van de 
tentoonstelling ervan.

Al in 1983, terwijl hij nog studeerde, werkte Xaveer De Geyter  (°1957) samen 
met Rem Koolhaas voor het Office for Metropolitan Architecture (OMA) waar 
hij bijdroeg aan projecten zoals het wedstrijdontwerp voor de Sea Terminal 
in Zeebrugge (1989). De Geyters eigen praktijk is sinds de oprichting ervan in 
1988 een rigoureuze voortzetting van de thema’s die OMA onderzoekt. Tot 
zijn werk behoort de heraanleg van het Rogierplein (2006) in Brussel met de 
indruk wekkende stalen luifel en het Provinciehuis van Antwerpen (2011) dat 
momenteel in opbouw is.  
 
Xaveer De Geyter onderscheidde zich met tal van opmerkelijke 
wedstrijdontwerpen die op de verschillende black-films zijn weergegeven, 
onder andere voor het Museum aan de Stroom (2000) en het Vleeshuis 
(1997) in Antwerpen, voor het treinstation Gent Sint-Pieters (1999) en voor het 
Sciencepark (2000) in Leuven. Eveneens afgebeeld: wedstrijdontwerpen voor 
het Europakruispunt (1998) in Brussel, de Universiteit Antwerpen (1997), het Ilôt 
St. Maurice (2002) in Rijsel en het Blue Moon project (2001) in Groningen.

Noot: Lot nummer 8 zal initieel als samenhorend geheel worden geveild. 
Eventueel worden de stukken nadien afzonderlijk aangeboden.

geschonken door  
deSingel internationale kunstcampus

a-h 
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Kavelwoning Tichel, architecten de vylder 
vinck taillieu

Foto op MDF, onderdeel van de tentoonstelling  
“Maatwerk” (2016). Fotograaf: Stijn Bollaert. 
H 35 x B 30 cm
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling. Niet gesigneerd.

De tentoonstelling “Maatwerk/Massarbeit. Architektur aus 
Flandern und den Niederlanden” belichtte in het Deutsches 
Architekturmuseum van Frankfurt het maatwerk, de precisie en 
het vakmanschap in de Vlaamse en Nederlandse architectuur 
van de voorbije dertig jaar aan de hand van een zestigtal 
maquettes. 

Om de verschillende aspecten van het ‘maatwerk’ in deze 
projecten te communiceren aan een publiek dat niet noodzake-
lijkerwijs bekend is met hun omgeving, nodigde het VAi de 
fotografen Michiel De Cleene en Stijn Bollaert uit om een 
nieuwe fotoreeks te produceren met een sterke focus op hoe de  
gebouwen in de ruimtelijke context gepositioneerd zijn. De  
foto’s documenteren de projecten op een niet-traditionele 
manier; een uitnodiging om ze vanuit een nieuw perspectief te 
bekijken.  

Noot: Uit de tentoonstelling “Maatwerk” bieden we 11 foto’s aan. Ze 
zijn afzonderlijk geselecteerd op basis van hun  
fotografische kwaliteit en autonome zeggingskracht. Zie ook lot 
nummer: 10, 16, 17, 23, 24, 31, 32, 37, 38 en 39.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut
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Van Roosmalen huis, AWG architecten

Foto op MDF, onderdeel van de tentoonstelling  
“Maatwerk” (2016). Fotograaf: Michiel De Cleene. 
H 35 x B 30 cm 
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling. Niet gesigneerd.

Voor beschrijving zie lot 9.

Noot: Uit de tentoonstelling “Maatwerk” bieden we 11 foto’s aan. Ze 
zijn afzonderlijk geselecteerd op basis van hun  
fotografische kwaliteit en autonome zeggingskracht. Zie ook lot 
nummer: 9, 16, 17, 23, 24, 31, 32, 37, 38 en 39.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut
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Baksteen

Foto: inktjet print op semi gloss papier. Ingekaderd (H 63 x B 79 
cm).
H 50 x B 70 cm (afbeelding 27 x 40 cm)  
Beperkte oplage van 5 exemplaren. Genummerd en gesigneerd 
(verso). De kader vertoont gebruikssporen.

Jasper Leonard is stadsfotograaf van Antwerpen en maakte het 
campagnebeeld voor de eerste editie van het Festival van de 
architectuur.  
 
Hij maakte dit beeld “Baksteen” kort na zijn studies in 2010. 
Het beeld is deel van een reeks waarin hij de vormelijkheid van 
de gemeente Sint-Katelijne-Waver onderzocht.  Het gebouw 
dat we hier zien staat op het punt te vergaan. De kamer legt 
zichzelf bloot en toont in deze fase een mooi dialoog tussen 
vormelijkheid en constructie.

geschonken door  
Jasper Léonard
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Stedelijk wonen op een hoek

Exploded view (isometrie). Ingekaderd op maat.  
H 29,7 x B 16,5 cm  
Nieuwstaat.

KOMAAN! architecten is een jong Antwerps bureau dat 
architecturale dogma’s schuwt. Ze vermijden vastgepinde 
stijlfiguren of holle referenties; niets ligt vast. Behouden wat kan 
en ver der borduren, of radicaal verwijderen? Veel is mogelijk. Op 
alle schaalniveaus: van bouwblok tot stoel, van masterplan tot 
scharnierdetail. 
 
Het beeld toont een studie naar ‘stedelijk wonen op een 
hoek’. Op de kleine oppervlakte wordt de klassieke stapeling 
omgedraaid om de dagfuncties te koppelen aan het 
dakterras. De splitlevel is een ruimtelijke geste, die tegelijk een 
rechtstreekse inkijk in de slaapkamers voorkomt en daglicht in 
een polyvalente kelderruimte toelaat.

geschonken door  
KOMAAN! architecten
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Anethan

Foto door Stijn Bollaert. Ingekaderd (H 63 x B 53 cm).  
H 42 x B 28 cm
Nieuwstaat. De kader vertoont gebruikssporen.

LOW architecten is een dynamisch Antwerps architectuur-
bureau, opgericht door ir. architecten Stijn Cockx en Tom  
Hindryckx. Sinds 2005 baant LOW architecten zich een weg 
doorheen het Belgische architecturale landschap, met grote  
gedrevenheid en zin voor vernieuwing. Het bureau laat zich 
bekoren door verscheidene domeinen. Zowel architectuur en 
bouwen pur sang als stedenbouwkundige en landschappelijke 
projecten maken deel uit van hun portfolio.  
 
LOW architecten voerde het social housing project “Anethan” 
uit voor Gemeente Schaarbeek. De gemeente is in volle 
ontwikkeling en stelt zich tot doel om de welig tierende 
stadskankers tegen te gaan door het lanceren van projecten die 
de buurt nieuw leven zullen inblazen. Hiervoor is er nood aan 
visie en durf. LOW architecten zag “Anethan” als een middel 
om duurzame stadsontwikkeling te initiëren. Met het nieuwe, 
markante gebouw wordt de negatieve beeldwaarde van het 
hoekperceel omgevormd tot een positief verhaal. Kenmerkend 
voor het pand is de gevel met een speels patroon van witte 
en groene stenen. Het project ademt een positieve, warme en 
genereuze sfeer uit naar gebruikers en voorbijgangers, en legt de 
link met het historische karakter van de gemeente. 

geschonken door  
LOW architecten
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Rosary

Medaillon (foto) van het fictieve project “Rosary”, ontworpen 
voor en gepubliceerd in “Building upon Building” (2016). 
Ingekaderd op maat.  
H 22 x B 18,5 cm 
Nieuwstaat.

murmuur architecten is een jong bureau uit Gent. Als oud-
medewerkers van Robbrecht en Daem en Marie-José Van Hee 
architecten, leerden Tinne Verwerft en Pieter Vanderhoydonck het vak 
in vooraanstaande architectuurbureaus. murmuur maakt gebouwen 
met een uitgekiemd, op maat gemaakt ontwerp, gevoelig ingepast in 
hun omgeving. Gebouwen die ver van schreeuwerig willen zijn, maar 
eerder fluisterend (murmurer) een zekere poëtische weerstand trachten 
te bieden aan de werkelijkheid. 
Het medaillon toont een maquette van “Rosary”, een fictief ontwerp als 
vervolg op een bestaand gebouw “Vaartweg” van BIQ architecten, zoals 
gepubliceerd in “Building upon Building”. Voor de samenstelling van 
het boek vroegen Jantje Engels en Marius Grootveld aan 45 architecten 
om een functionele uitbreiding te ontwerpen die aansluit bij een 
bestaand gebouw. Het resultaat is een collectie van dialogen tussen 
hedendaagse architecten en het verleden. 
Het project suggereert gebouwen met dezelfde lengtemaat, als 
kraaltjes en bedeltjes bij mekaar gehouden door een lange dunne 
lijn van kroonlijst en ballustrades. Hoewel er een ontwerpproces en 
tekeningen achter schuilen, is de maquette haast te eenvoudig. Het is 
gemaakt als een ideeënschets. Voor de Veiling der dromen wordt het 
nu een voorwerp op zichzelf. “Een ontwerp dat gaat over ‘kralen rijgen’, 
wordt in zijn geheel een bedeltje nu het in de medaillonvorm gelegd is. 
Misschien biedt het wel bescherming aan wie het in zijn huis wil  
hangen en rijgt het dan diens leven mooi aan mekaar.”

geschonken door  
murmuur architecten
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Thonet-stoelen N18

Zes Thonet-stoelen in gebeitst beukenhout, model N18, 
onderdeel van de tentoonstelling “Pasticcio” (2014).  
Originele exemplaren. De stoelen vertonen sporen van gebruik.

deSingel internationale kunstcampus biedt zes Thonet-stoelen 
aan uit de tentoonstelling “Pasticcio” (2012), die oorspronkelijk 
door Caruso St John architects werd gecureerd voor de 
Architectuur Biënnale van Venetië. Bovenbouw hernam deze 
tentoonstelling voor het Vlaams Architectuurinstituut in 
deSingel (2014). De stoelen waren geen tentoonstellingsstukken, 
maar maakten deel uit van de scenografie. 

Thonet staat bekend als de meubelfabrikant die in 1819 de ‘kunst 
van gebogen hout’ introduceerde. In 1849 veroverde Michael 
Thonet de wereld met zijn Weense koffiehuisstoel; zijn eerste 
industriële model dat meteen een daverend succes genoot 
dankzij zijn solide, soupele vorm en het gebruiksgemak. Het 
ontwerp voor model N18 dateert uit 1876. Thonet houdt zich 
anno 2017 nog steeds bezig met de productie van design stoelen 
uit gebogen hout en buismeubelen, die zijn uitgegroeid tot 
echte klassiekers. 

Noot: Lot nummer 15 zal initieel als samenhorend geheel worden 
geveild. Eventueel worden de stoelen nadien per duo aangeboden.

geschonken door  
deSingel internationale kunstcampus

a-c 
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Voetgangersbrug Verboekhovenplein, MSA i.s.m.  
Ney & Partners

Foto op MDF, onderdeel van de tentoonstelling  
“Maatwerk” (2016). Fotograaf: Stijn Bollaert.  
H 35 x B 30 cm 
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling. Niet gesigneerd.

Voor beschrijving zie lot 9.

Noot: Uit de tentoonstelling “Maatwerk” bieden we 11 foto’s aan. Ze 
zijn afzonderlijk geselecteerd op basis van hun fotografische kwaliteit 
en autonome zeggingskracht. Zie ook lot nummer: 9, 10, 17, 23, 24, 30, 
31, 37, 38 en 39.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut



17
Silodam, MVRDV

Foto op MDF, onderdeel van de tentoonstelling  
“Maatwerk” (2016). Fotograaf: Stijn Bollaert.  
H 18,5 x B 20 cm 
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling. Niet gesigneerd.

Voor beschrijving zie lot 9.

Noot: Uit de tentoonstelling “Maatwerk” bieden we 11 foto’s aan. Ze 
zijn afzonderlijk geselecteerd op basis van hun  
fotografische kwaliteit en autonome zeggingskracht. Zie ook lot 
nummer: 9, 10, 16, 23, 24, 30, 31, 37, 38 en 39.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut
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In the castle

Foto door Leo Van Broeck (15/06/2014), zoals tentoongesteld in 
het BWMSTR Atelier. Digitale print op dibond.  
Ingekaderd op maat.  
H 90 x B 60 cm  
Beperkte oplage van 3 exemplaren (voorlopig). Genummerd (3/3) 
en gesigneerd.

Sinds 1 september 2016 is Leo Van Broeck aangesteld als Vlaams 
Bouwmeester. Leo Van Broeck is burgerlijk ingenieur-architect en 
medeoprichter van het Brusselse architectenbureau  
Bogdan & Van Broeck. 
 
Leo Van Broeck studeerde in 1981 af als ingenieur architect aan 
de KU Leuven. Hij is er sinds 1995 actief als praktijkassistent en 
sinds 2006 als professor architectonisch en stedenbouwkundig 
ontwerpen. In 2007 richtte hij samen met Oana Bogdan het  
architectenbureau Bogdan & Van Broeck op, een kantoor dat 
sterk gericht is op onderzoek en zich onderscheidt door een 
actief maatschappelijk engagement.  
 
De centrale missie van het bouwmeesterschap is het bevorderen 
van de architecturale kwaliteit van de gebouwde omgeving. De 
Bouwmeester en zijn team begeleiden publieke opdrachtgevers 
bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, 
landschap en infrastructuur. Daarnaast draagt de Vlaams 
Bouwmeester bij tot visievorming en reflectie, met de klemtoon 
op interdisciplinaire en intersectorale initiatieven.

geschonken door  
Leo Van Broeck



19
Boot met begeleidende brief + geleid bezoek aan twee 
projectwerven

Houten boot, uniek stuk. Begeleidende brief, 3 bladen, recto en 
ingekaderd (H 68 x B 93 cm).  
H 25 x B 70 x L 400 cm  
Boot in onbruikbare staat. De kader vertoont gebruikssporen.

Bogdan & Van Broeck is een onderzoeksgerichte 
ontwerppraktijk, gevestigd in Brussel en opgericht door 
Oana Bogdan en Leo Van Broeck. Ze streven naar actieve 
betrokkenheid met de samenleving en het publieke debat. 
Vanuit een ecologisch uitgangspunt werken ze aan stedelijke 
vernieuwing en verdichting. 
 
Bogdan & Van Broeck kiest voor een poëtische insteek en veilt 
het verhaal van hun architectenbureau, de kantoorruimte en haar 
gebouwde omgeving. Ze bewerkstelligen dit door de donatie 
van een boot, een begeleidende brief en het volledige verhaal 
van hun ontwerppraktijk. Ze bieden een geleide wandeling aan 
in hun kantoor en omgeving. Bovendien nemen ze de koper mee 
naar twee architectuurprojecten die ze realiseren in de buurt van 
hun kantoor (The Cosmopolitan aan de Arduinkaai en Truss aan 
de Koolmijnenkaai).

geschonken door  
Bogdan & Van Broeck
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Stadhuis Menen 

Foto op aluminium met ophangsysteem, onderdeel van de 
tentoonstelling “noAarchitecten / Ontmoetingen” (2014).  
Fotograaf: Stijn Bollaert.  
H 110 x B 88 cm  
Perfecte staat.

Sinds de oprichting van noAarchitecten in 1999 heeft het  
Brusselse bureau een belangrijke reputatie opgebouwd met de 
realisatie van enkele toonaangevende projecten.  
NoAarchitecten streeft ernaar om een hedendaags oeuvre 
te realiseren dat op alle schalen verankerd is in een lange 
bouwtraditie. Sinds het prille begin weet noAarchitecten zich 
te profileren, zowel met opmerkelijke kleine realisaties als 
met enkele grootschalige publieke gebouwen waaronder het 
elektriciteits station Petrol in Antwerpen (2004-2009) en de 
ruimtelijke metamorfose van het stadhuis in Menen (2002-2012). 
Van deze twee projecten schenken ze een foto op groot formaat 
uit hun tentoonstelling van het Vlaams Architectuurinstituut in 
deSingel. Het stadhuis werd genomineerd voor de prestigieuze 
Mies van der Rohe Prijs en ontving de vierjaarlijkse provinciale 
architectuur prijs West-Vlaanderen.

geschonken door  
noAarchitecten
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Petrol Antwerpen

Foto op aluminium met ophangsysteem, onderdeel van de 
tentoonstelling “noAarchitecten / Ontmoetingen” (2014).  
Fotograaf: Kim Zwarts.  
H 110 x B 82 cm  
Perfecte staat.

Voor beschrijving zie lot 20.

geschonken door  
noAarchitecten



22
Tapijten naar een ontwerp van Petra Blaisse

Fragment van het lopertapijt uit de tentoonstelling  
“Petra Blaisse / Inside Outside” (2008).  
L 995 x B 74 cm (a, b) en L 595 x B 74 cm (c)  
De tapijten vertonen hevige gebruikssporen als gevolg van de 
tentoonstelling. Het VAi koos ervoor om dit object ongewijzigd 
aan te bieden, om de koper vrij te laten in de verwerking ervan.

De Nederlandse architecte Petra Blaisse (°1955) verweeft 
architectuur en landschap, op letterlijke wijze. Ze begon haar 
carrière als ontwerpster op de afdeling Vormgeving van het 
Stedelijk Museum in Amsterdam en richtte in 1991 haar eigen 
bureau op: Inside Outside. Haar intuïtieve benaderingswijze 
tracht architectuur vanuit beweging te orkestreren en te 
valoriseren. 

Met haar experimentele textieltoepassingen en haar analyses 
van buitenruimtes heeft zij een unieke positie in de interieur- en 
landschapsarchitectuur verworven. Zij werkte reeds samen met 
OMA/Rem Koolhaas (Rotterdam), maar ook met SANAA/Kazuyo 
Sejima (Tokio), Tim Ronalds (Londen) en met de Belgische  
bureaus Macken & Macken (Aalst) en Xaveer de Geyter (Brussel).

Noot: Lot nummer 22 zal initieel als samenhorend geheel worden 
geveild. Eventueel worden de stukken nadien  
afzonderlijk aangeboden.

geschonken door  
deSingel internationale kunstcampus

a-c 
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BM huis, architecten de vylder vinck taillieu 

Foto op MDF, onderdeel van de tentoonstelling  
“Maatwerk” (2016). Fotograaf: Michiel De Cleene.
H 35 x B 40 cm 
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling. Niet gesigneerd.

Voor beschrijving zie lot 9.

Noot: Uit de tentoonstelling “Maatwerk” bieden we 11 foto’s aan. Ze 
zijn afzonderlijk geselecteerd op basis van hun  
fotografische kwaliteit en autonome zeggingskracht. Zie ook lot 
nummer: 9, 10, 16, 17, 24, 30, 31, 37, 38 en 39.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut
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Circustheater Zandvoort, Sjoerd Soeters 

Foto op MDF, onderdeel van de tentoonstelling  
“Maatwerk” (2016). Fotograaf: Stijn Bollaert.  
H 27 x B 30 cm 
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling. Niet gesigneerd.

Voor beschrijving zie lot 9.

Noot: Uit de tentoonstelling “Maatwerk” bieden we 11 foto’s aan. Ze 
zijn afzonderlijk geselecteerd op basis van hun fotografische kwaliteit 
en autonome zeggingskracht. Zie ook lot nummer: 9, 10, 16, 17, 23, 30, 
31, 37, 38 en 39.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut
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Volume 1, 2, 3: author’s edition met gesigneerde print

Set van drie boeken met gesigneerde print. Hardcover, 432p. 
Beperkte oplage van 50 (36/50). Uitgeverij: Buchhandlung Walter 
König. Taal: Engels.  
H 29,7 x B 21 cm 
Nieuwstaat. Print genummerd en gesigneerd.

OFFICE Kersten Geers David Van Severen werd opgericht in 
2002 door Kersten Geers en David Van Severen. OFFICE staat 
bekend om zijn ‘idiosyncratische’ architectuur, waarin realisaties 
en theoretische projecten zij aan zij staan. De projecten zijn 
direct, ruimtelijk en stevig geworteld in de architectuurtheorie. 
OFFICE reduceert architectuur naar zijn essentie en meest  
originele vorm: een beperkt aantal geometrische basisregels 
wordt gebruikt om een kader te creëren waarin het leven 
zich uitstrekt in al zijn complexiteit. Sinds de oprichting heeft 
het kantoor van Kersten Geers en David Van Severen een 
internationale reputatie opgebouwd als één van de meest 
beroemde praktijken van België.
 
De set van drie boeken, ontworpen door Joris Kritis in samen-
werking met OFFICE en Bas Princen, tonen op een systematische, 
chronologische manier de projecten van OFFICE 2 tot OFFICE 
201, die een periode van 15 jaar bestrijken. Dit overzicht wordt 
aangevuld met foto’s van Bas Princen, Stefano Graziani en Dirk 
Braeckman, en essays van onder andere Giovanna Borasi,  
Christophe Van Gerrewey, Go Hasegawa en Ellis Woodman.

geschonken door  
OFFICE Kersten Geers David Van Severen



26
Eén brok oneindigheid

Collage, gepubliceerd in: DWB 5/2014 Christophe Van Gerrewey 
“Vijftig bezoeken aan fictieve gebouwen”.  
Ingekaderd (H 63 x B 53 cm).  
H 36 x B 27 cm  
Uniek stuk. Gesigneerd. De kader vertoont gebruikssporen.

Olivier Goethals is de architect binnen het kunstenaarscollectief 
019 in Gent. Na zijn stedenbouwkundige opleiding ging hij bij 
Technum en bij architecten De Vylder Vinck Taillieu aan de slag. 
Nadien gooide Goethals het over een meer multidisciplinaire 
boeg: uiteenlopende creatieve projecten op het raakvlak 
tussen architectuur en kunst. Zijn oeuvre kwam uitgebreid aan 
bod in deze eerste editie van het Festival van de architectuur. 
Zowel tijdens de Dag van de architectuur, als tijdens de lezing 
Raakvlakken / De kunst van het bouwen.
 
Vijftig teksten werden geselecteerd en aan vijftig architecten 
werd gevraagd om een beeldende interpretatie te maken van 
een toegewezen tekst. Olivier Goethals kreeg “Eén brok  
oneinigheid” van Simon Vestdijk: een wat donkere tekst  
waarbij mensen richtingloos dwalen door een oneindige tijdloze 
wereld, zonder boven en onder. Goethals kopieerde beelden uit 
tijdschriften en boeken, maakte daarmee collages en verkleinde 
deze telkens met de kopieermachine? Nadien verknipte hij die 
collages opnieuw ... enzovoort. Uiteindelijk bracht hij 20 mini-
collages samen tot een geheel.

geschonken door  
Olivier Goethals
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Foodmet, Anderlecht

Foto op aluminium, zoals tentoongesteld op de Architectuur 
Biënnale van Venetië (2016). Fotograaf: Filip Dujardin.  
H 35 x B 50 cm  
Het object vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling.

Dit Brusselse architectuurbureau geeft vorm aan duurzame 
oplossingen voor uitdagende architecturale opgaven. 
Standaardi satie en het ontwerpen op basis van feiten (en niet op 
die van gevoelens), zijn de sleutelelementen in het huidige werk 
van Organization for Permanent Modernity. Hun werk is  
toegewijd aan eenvoud, bescheidenheid en ernst. De stelsel-
matige integratie tussen ontwerp, strategische planning en  
technische benadering ligt aan de basis van hun succes.

In 2015 opende Foodmet, een nieuwe markthal voor Brussel, bij 
Abattoir. De overdekte voedingshal met meer dan 50 standen 
met vlees, vis, gevogelte, groenten, fruit, olijven, brood, kazen, 
kruiden, enz. is de enige overdekte markt in België met een 
eigentijdse architectuur. Tijdens de Biënnale van Venetië in 
2016 heeft Organization for Permanent Modernity een fysieke 
ervaring van het project nagebootst en voorgesteld, langs het 
hoofddok van het Arsenale. Een schaalmodel en foto’s van de 
markt werden tentoongesteld onder een betonportico op ware 
grootte. Anderlecht was tijdelijk verbonden met de Venetiaanse 
lagune. Het project werd geselecteerd voor de BSA-awards en 
voor de FEBE Concrete Elements Awards.

geschonken door  
Organization for Permanent Modernity
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Louise Serena (A) 

Reeks van drie originele aquarels door Paul Robbrecht. 
Afzonderlijk ingekaderd (H 59 x B 47 cm).  
H 42 x B 29,7 cm  
Uniek stuk. Gesigneerd. De kaders vertonen gebruikssporen.

Paul Robbrecht (1950) en zijn echtgenote Hilde Daem (1950) 
leiden samen het bureau Robbrecht en Daem architecten in 
Gent. Het werk van dit architectenpaar wordt gekenmerkt 
door een uitgesproken geloof in de autonomie van de 
architectonische vorm. Robbrecht en Daem architecten 
heeft een volwassen oeuvre ontwikkeld dat zich laat gelden 
op een internationaal podium. Hun brede, internationale 
portfolio omvat een indrukwekkend aantal architectuur- en 
infrastructuurprojecten,  
interieurs en landschappen.

Louise Serena is een vrouwelijk figuur gebaseerd op de  
Louie-maten. De Louie-maten zijn een getallenreeks op basis van 
3, 5 en 7 en alle vermenigvuldigingen van 3, 5 en 7. Louise Serena 
is een soort tegenhanger van de Modulor-man van Le Corbusier. 
Paul Robbrecht maakte in totaliteit vijf reeksen, waarvan hij serie 
A en C doneert voor de Veiling der dromen.

geschonken door  
Robbrecht en Daem architecten
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Louise Serena (C)  

Reeks van drie originele aquarels door Paul Robbrecht. 
Niet ingekaderd. 
H 42 x B 29,7 cm  
Uniek stuk. Gesigneerd. De kaders vertonen gebruikssporen.

Voor beschrijving zie lot 28.

geschonken door  
Robbrecht en Daem architecten
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Estec Complex extension, Aldo en Hannie Van Eyck 

Foto op MDF, onderdeel van de tentoonstelling  
“Maatwerk” (2016). Fotograaf: Stijn Bollaert.  
H 27 x B 30 cm 
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling. Niet gesigneerd.

Voor beschrijving zie lot 9.

Noot: Uit de tentoonstelling “Maatwerk” bieden we 11 foto’s aan. Ze 
zijn afzonderlijk geselecteerd op basis van hun fotografische kwaliteit 
en autonome zeggingskracht. Zie ook lot nummer: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 
31, 37, 38 en 39.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut
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Architectenbureau, Robbrecht en Daem architecten 
i.s.m. M. José Van Hee 

Foto op MDF, onderdeel van de tentoonstelling  
“Maatwerk” (2016). Fotograaf: Stijn Bollaert.  
H 27 x B 30 cm 
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling. Niet gesigneerd.

Voor beshcrijving zie lot 9.

Noot: Uit de tentoonstelling “Maatwerk” bieden we 11 foto’s aan. Ze 
zijn afzonderlijk geselecteerd op basis van hun fotografische kwaliteit 
en autonome zeggingskracht. Zie ook lot nummer: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 
30, 37, 38 en 39.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut
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KOP, Loods met kantoren te Puurs 

Foto: print op fotopapier, zoals tentoongesteld op “West-Arch”  
te Aken, Duitsland (2010). Ingekaderd op maat.  
Fotograaf: Filip Dujardin.  
H 60 x B 60 cm  
Gesigneerd door beide architecten.

URA werd in 2002 onder de naam U(r)-architecten opgericht 
door Yves Malysse, Kiki Verbeeck en Joost Verstraete. Sinds 
2006 werken zij onder da naam URA in Brussel. De architectuur 
van URA is niet spectaculair maar ook niet nuchter. Zij baseert 
zich vaak op de strikte context en genereert daaruit een  
uitgesproken resultaat.
 
Het gebouw heeft meerdere nominaties en prijzen ontvangen, 
waaronder Architizer A+ NY, Belgische prijs van de architectuur 
en de Mies van der Rohe Award. Het gebouw is meermaals  
internationaal gepubliceerd en tentoongesteld. 
Over het project: “ … URA heeft de archetypische oervorm van 
de loods tot de essentie herleid. De gevolgen zijn meer dan 
vormelijk: de arbitraire en abstracte huid maakt het magazijn tot 
een spiegelpaleis – niet omdat er werkelijk zichten of beelden 
worden geproduceerd, maar omdat de ritmering die eigen is aan 
het programma en aan de structuur, door het lappendeken van 
golfplaten in het daglicht wordt gesteld én door elkaar wordt 
geschud. …” - Christophe Van Gerrewey.

geschonken door  
URA Yves Malysse & Kiki Verbeeck
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Ludwig Mies van der Rohe, Farnsworth House, 1951 

Foto door Marius Grootveld (Plano, Illinois, 04/04/2009), uit de 
tentoonstelling “Het Ruimteboek” in het RWTH Aachen (2017). 
Ingekaderd (H 113 x B 76 cm).  
H 40,5 x B 54 cm  
De kader vertoont gebruikssporen.

Veldwerk Architecten is geïnteresseerd in ontwerp, onderzoek 
en documentatie van architectuur. De naam ‘Veldwerk’  
benadrukt de focus van het bureau op de site en de context. Een 
gebouw is geen onafhankelijke entiteit, maar in dialoog met zijn 
omgeving. Veldwerk is opgericht door Jantje Engels (DE) en  
Marius Grootveld (NL) in 2015 en hun kantoor bevindt zich in 
Gent.
 
Marius Grootveld is de auteur van “Het Ruimteboek”, 
een doorlopende fotodocumentaire die onderbelichte 
architectuur in beeld brengt. Dit digitale ‘boek’ wordt per e-mail 
verzonden naar een groep architecten in heel Europa. Als 
onderzoeksassistent aan de RWTH Aachen University werd “Het 
Ruimteboek” opgenomen in de Jahresausstellung der Fakultät 
für Architektur 2017.

geschonken door  
Veldwerk Architecten
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Luigi Caccia Dominioni, Corso Europa 10-12, 1953-59 

Foto door Marius Grootveld (Milaan, Italië, 11/04/2013), uit de 
tentoonstelling “Het Ruimteboek” in het RWTH Aachen (2017). 
Ingekaderd (H 58 x B 68 cm).  
H 40,5 x B 54 cm  
De kader vertoont gebruikssporen.

Voor beschrijving zie lot 33.

geschonken door  
Veldwerk Architecten
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Hugo Häring, Gut Garkau, 1922-1928 

Twee foto’s door Marius Grootveld (Scharbeutz, Duitsland, 
24/05/2013), uit de tentoonstelling “Het Ruimteboek” in het 
RWTH Aachen (2017). Ingekaderd (H 83 x B 107 cm).
H 45,5 x B 30,5 cm  
De kader vertoont gebruikssporen.

Voor beschrijving zie lot 33.

geschonken door  
Veldwerk Architecten
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A Monument for Architecture

Inktjet print op papier, 2016.  
H 33 x B 26 cm  
Beperkte oplage van 10 exemplaren. Genummerd (5/10) en  
gesigneerd (verso).

geschonken door  
Wim Goes Architectuur

Wim Goes (°1969) behaalde in 1993 zijn diploma van master in 
de architectuur aan de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 
Sint-Lucas Gent. In 1997 richtte Wim Goes zijn eigen bureau op, 
Wim Goes Architectuur. 
Wim Goes Architectuur werd bekroond met verschillende archi-
tectuurwedstrijden en prijzen.
In België won hij de Oost-Vlaamse architectuurprijs voor de ren-
ovatie en reconversie van een oud gebouw tot een kantoorge-
bouw Compagnie in Gent, de Belgische Architectuurprijs voor 
Barn in Wortegem-Petegem en de Belgian Building award voor 
Royal Belgian Sailing Club.

A Monument for Architecture bestaat uit gestapelde prefab 
betonplaten die zorgvuldig in evenwicht zijn gebracht om een 
kaartenhuis te vormen. Het is een belichaming van de onze-
kerheid van onze tijd, een universele primitieve hut. Het mon-
ument voor architectuur dient als een gedenkteken voor onze 
hedendaagse gewoonten, en vormt bijgevolg ook een conclusie. 
De ‘overbodigheid’ voor het monument nodigt ons uit om te 
reflecteren over en te kijken naar de toekomst. Een wandelaar 
komt op adem, leunend tegen het monument en symboliseert 
zo de stabiliteit en zekerheid die architectuur biedt.



37
Museum aan de stroom, Neutelings Riedijk Architects 

Foto op MDF, onderdeel van de tentoonstelling  
“Maatwerk” (2016). Fotograaf: Michiel De Cleene. 
H 45 x B 40 cm 
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling. Niet gesigneerd.

Voor beschrijving zie lot 9.

Noot: Uit de tentoonstelling “Maatwerk” bieden we 11 foto’s aan. Ze 
zijn afzonderlijk geselecteerd op basis van hun  
fotografische kwaliteit en autonome zeggingskracht. Zie ook lot 
nummer: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31, 38 en 39.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut
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Rijksarchief Gent, Robbrecht en Daem architecten 

Foto op MDF, onderdeel van de tentoonstelling  
“Maatwerk” (2016). Fotograaf: Stijn Bollaert.  
H 33 x B 20 cm 
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling. Niet gesigneerd.

Voor beschrijving zie lot 9.

Noot: Uit de tentoonstelling “Maatwerk” bieden we 11 foto’s aan. Ze 
zijn afzonderlijk geselecteerd op basis van hun  
fotografische kwaliteit en autonome zeggingskracht. Zie ook lot 
nummer: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31, 37 en 39.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut
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Kazerne Dossin, AWG architecten 

Foto op MDF, onderdeel van de tentoonstelling  
“Maatwerk” (2016). Fotograaf: Michiel De Cleene.  
H 27 x B 30 cm 
MDF vertoont gebruikssporen (verso) als gevolg van de 
tentoonstelling. Niet gesigneerd.

Voor beschrijving zie lot 9.

Noot: Uit de tentoonstelling “Maatwerk” bieden we 11 foto’s aan. Ze 
zijn afzonderlijk geselecteerd op basis van hun  
fotografische kwaliteit en autonome zeggingskracht. Zie ook lot 
nummer: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31, 37 en 38.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut
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Meubilair De Smet Vermeulen: “Kangaroo”

Rond tafeltje, multiplex berk, afwerking in matte vernis. Uit de 
tentoonstelling “Find myself a city to live in” (2017).  
H 73 x 62 cm  
Beperkte oplage van 3 exemplaren. Het meubel vertoont zeer 
lichte gebruikssporen als gevolg van de tentoonstelling.

De Smet Vermeulen architecten werd opgericht in 1989. 
Henk De Smet doceert aan de KU Leuven, waar hij een 
ontwerpstudio Duurzaam Bouwen leidt. Paul Vermeulen schrijft 
over architectuur en en kreeg in 2011 de tweejaarlijkse Vlaamse 
Cultuurprijs voor Architectuur. Over hun werk verscheen 
“Hernemingen, Verdichtingen, Economie” in deSingel (1996). In 
2017 toonde het Vlaams Architectuurinstituut hun werk in de 
monografische tentoonstelling “Find Myself a City to Live in”. 
In de composities en constructies van Henk De Smet en Paul 
Vermeulen krijgen gewone elementen een nieuwe betekenis: 
architectuur in dienst van de openbare ruimte. 
 
De Smet Vermeulen architecten ontwikkelde samen met 
meubelmaker Frank Ternier (Labt) twee tafels: “Kangaroo” en 
“Loose Fit”. De tafels zijn niet ontworpen als een blad en  
poten, maar ze zijn opgevat als een compositie van vlakken. 
Voor de tentoonstelling “Find myself a city to live in” die door het 
Vlaams Architectuurinstituut werd georganiseerd in deSingel 
(2017) ontwikkelden de architecten in dezelfde reeks een duo 
van schragen: “Polka” en “Tango” en het prototype voor de “Vault 
Chair”. 

Noot: Anders dan bij alle andere veilingstukken, wordt de 
productiekost van deze reeks objecten (Meubilair De Smet 
Vermeulen) afgehouden van het bod. Winst vloeit vanzelfsprekend 
naar het goede doel.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut

a-c 
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Meubilair De Smet Vermeulen: “Loose Fit”

Tafel, multiplex berk, afwerking in matte vernis. Uit de 
tentoonstelling “Find myself a city to live in” (2017).  
H 75 x L 280 x B 90 cm  
Beperkte oplage van 2 exemplaren. Het meubel vertoont zeer 
lichte gebruikssporen als gevolg van de tentoonstelling.

Voor beschrijving zie lot 40.

Noot: Anders dan bij alle andere veilingstukken, wordt de 
productiekost van deze reeks objecten (Meubilair De Smet 
Vermeulen) afgehouden van het bod. Winst vloeit vanzelfsprekend 
naar het goede doel. 

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut

a-b 
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Meubilair De Smet Vermeulen: “Polka”

Twee schragen, multiplex berk, afwerking in matte vernis. Uit de 
tentoonstelling “Find myself a city to live in” (2017). 
H 70 x B 28 x L 62 cm  
Beperkte oplage van 7 exemplaren. Het meubel vertoont zeer 
lichte gebruikssporen als gevolg van de tentoonstelling.

Voor beschrijving zie lot 40.

Noot: Anders dan bij alle andere veilingstukken, wordt de 
productiekost van deze reeks objecten (Meubilair De Smet 
Vermeulen) afgehouden van het bod. Winst vloeit vanzelfsprekend 
naar het goede doel. 

Lot nummer x zal initieel als samenhorend geheel worden geveild. 
Eventueel worden de stukken nadien per duo aangeboden.

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut

a-c 
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Meubilair De Smet Vermeulen: “Tango”

Eén schraag, multiplex berk, afwerking in matte vernis. Uit de 
tentoonstelling “Find myself a city to live in” (2017).  
H 100 x B 33 x L 62 cm  
Beperkte oplage van 6 exemplaren. Het meubel vertoont zeer 
lichte gebruikssporen als gevolg van de tentoonstelling.

Voor beschrijving zie lot 40.

Noot: Anders dan bij alle andere veilingstukken, wordt de 
productiekost van deze reeks objecten (Meubilair De Smet 
Vermeulen) afgehouden van het bod. Winst vloeit vanzelfsprekend 
naar het goede doel. 

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut
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Meubilair De Smet Vermeulen: “Vault Chair”

Stoel, multiplex berk, afwerking in matte vernis. Uit de 
tentoonstelling “Find myself a city to live in” (2017).   
Beperkte oplage van 4 exemplaren. Het meubel vertoont zeer 
lichte gebruikssporen als gevolg van de tentoonstelling.

Voor beschrijving zie lot 40.

Noot: Anders dan bij alle andere veilingstukken, wordt de 
productiekost van deze reeks objecten (Meubilair De Smet 
Vermeulen) afgehouden van het bod. Winst vloeit vanzelfsprekend 
naar het goede doel. 

geschonken door  
Vlaams Architectuurinstituut
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Tafel Leon

geschonken door 
deSingel

Tafel Léon is in 2015 ontworpen door Caroline Voet (Voet en 
De Brabandere) voor de Koninklijke Loge in deSingel.  
Als een ode aan Léon Stynen volgt het de vorm van de loge  
in een verkleining van 1/25e. Maten trapeziumvormig blad  
(dat los ligt): 72cm hoog x 77cm breed en 60cm diep. 
Dit is het eerste prototype van tafel Léon.
Fotograaf: Tetsuo Miyazaki.



Colofon

De tentoonstelling van de objecten kwam tot stand met de steun 
van Kunst in Huis, gerechtsdeurwaarder Charles Mertens (Modero 
Gerechtsdeurwaarders Antwerpen) en deSingel internationale 
kunstcampus.
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Van Broeck, Bovenbouw, Els Claessens en Tania Vandenbussche, 
Dierendonckblancke, deSingel internationale kunstcampus, Eagles of 
Architecture, Wim Goes Architectuur, KOMAAN architecten, Jasper 
Léonard, low architecten, murmuur architecten, noAarchitecten, 
OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Olivier Goethals, 
Organization for Permanent Modernity, Robbrecht en Daem 
architecten, Leo Van Broeck, Veldwerk en URA
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