Aan de muur hangt een originele
zeefdruk uit de jaren vijftig van het
Finse Marimekko, design van Maija
Isola. De staande lamp is een unieke,
handgemaakte lamp van Vladimir Slavov
(Dim Atelier). Het kunstwerk op de sokkel
is van de Japans-Canadese kunstenaar
David Umemoto en is gemaakt van beton.
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BINNENKIJKEN

MOOIE
ONTMOETINGEN

Een kunstwerk in
zwarte inkt van
Nikolai Jelneronov
op de schouw.

Michael en Muriel waren helemaal niet op zoek. Toevallig kwam
dit huis op hun pad. Alles klopte: de rustige ligging, de indeling, het
licht. Ze moesten alleen nog hun eigen meubels neerzetten. De
bijzondere lichtinval brengt hun verzameling keramiek tot leven.
Tekst Ingrid Allaerts - Fotografie Guy Obijn
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De bank Dennis van Koozo by Zyso komt van een winkel in de Kloosterstraat in Antwerpen. De bijzettafeltjes zijn van
BoConcept. In de zithoek zijn enkele keramiekobjecten en kunstwerken uitgestald op legplanken tegen de muur.
Het is een heel persoonlijke collectie.

DECOTIP: KERAMIEK ALS KUNSTVORM
“Keramiek moet een emotie opwekken, het hoeft niet steeds voor iets te dienen of een functie te hebben”, vindt
Michael Francken. Zijn verzameling keramiek is een aparte en persoonlijke collectie. De eerste stukken in zijn
verzameling zijn vooral Japans geïnspireerd. Via Japans keramiek belandde hij daarna bij Scandinavisch keramiek.
“Het purisme en dichtbij de natuur zijn, zijn kenmerkend voor beide landen. De Scandinaviërs hebben ook Chinese
glazuren overgenomen en geherinterpreteerd.” Zo kwam hij ook bij het Europese keramiek terecht, vooral in
Duitsland waar keramiek als kunstvorm floreerde in de tweede helft van de 20ste eeuw.
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De lichtinval is heel bijzonder in deze bel-etage woning.
Zowel voor als achter schijnt het daglicht door de
houten latgordijnen en werpt mooie schaduwlijnen in
het interieur. Op de vloer ligt een berbertapijt, gekocht
bij Zozan in Antwerpen. De salontafel is van Poliform.
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We gaan eens kijken, gewoon voor de fun, dachten Muriel en Michael. Het stel woonde in een prachtig herenhuis aan de Markgravenlei
in Antwerpen. Ze hadden het pand met veel liefde en energie ingericht. “We woonden er heel graag maar een parkeerplaats vinden werd
steeds moeilijker. Plots zagen we een advertentie over een rijwoning in
Wilrijk. Het liet ons niet meer los”, vertelt Michael. Bovendien kwam het
huis hen bekend voor. Het bleek de woning te zijn van interieurarchitecte Cy Peys uit Antwerpen. Toevallig hadden ze het interieur in een
magazine gezien en kenden ze Cy Peys. Dezelfde avond deden ze een
bod op het huis. “We hebben heel veel geluk gehad. En dankzij de professionele begeleiding van onze makelaar was het andere pand binnen
drie weken voor de vraagprijs verkocht. Koop en verkoop hebben we
synchroon op elkaar kunnen afstemmen. We waren op slag verliefd op
het huis en voelden ons hier onmiddellijk thuis.”
MEER MOGELIJKHEDEN
Muriel en Michael vielen voor het licht en de indeling van de ruimtes. De
kamers zijn ruim, maar op mensenmaat en heel comfortabel ingericht.
De ingrepen die Cy Peys deed, kloppen. De achtergevel werd volledig
opengemaakt en recht getrokken zodat er plaats was voor een grotere
keuken. De bovenverdieping voelt aan als een hotelsuite, ingericht met
een bad- en slaapkamer. Achter de garage op de benedenverdieping is
een ruimte met uitzicht op de tuin. De polyvalente ruimte is een appartement op zich, ingericht als studio met slaapkamer en badkamer. “Het
modulaire potentieel was een pluspunt bij de aankoop. We hebben in
ons achterhoofd het idee dat wanneer mijn vader meer zorg nodig
heeft, hij hier in de studio kan komen wonen”, oppert Michael.

“WE VIELEN VOOR
HET LICHT EN DE
INDELING”
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VERZAMELAAR
Michael is een fervent verzamelaar van keramiek uit de tweede helft
van de 20ste eeuw. Die passie heeft hij van zijn vader meegekregen
die vooral gespecialiseerd is in Japanse kunst, specifiek de kunst van
de theeceremonie. “Als kind was ik omringd en geïnspireerd door alle
objecten en boeken van mijn vader. Hij heeft mijn oog voor kleuren en
structuren gevormd. Op mijn twintigste kocht ik mijn eerste stuk van
keramiek. Vijf jaar geleden opende ik mijn eigen galerie Modern Shapes in de Kloosterstraat in Antwerpen. Ik wil mijn passie kunnen delen
en zichtbaar maken voor anderen. Door stukken te verkopen en weer
andere te kopen, kan mijn collectie evolueren en leven. Belangrijker
dan de keramiek zijn de mooie ontmoetingen dankzij deze kunstvorm.”

Al hun meubels passen perfect in hun
nieuwe huis, zelfs de bibliotheekkast
(Habitat). In hun vorige huis paste de
kast net tussen twee muren. Hier lijkt
het alsof hij er altijd heeft gestaan.
Voor de bibliotheekkast staat een
Eames Lounge Chair (Vitra).
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De keuken is een opstelling van
de vorige eigenaar. De eettafel
werd op maat gemaakt en is
een blad van Corian op een oud
onderstel. De houten stoelen
rond de eettafel zijn vintage
Ikea-stoelen. Michael kocht ze
twintig jaar geleden en zou ze
voor geen geld willen missen.
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Zicht op de hal tussen de badkamer en slaapkamer. Het verweerde houten krukje kocht Michael
in de Kloosterstraat in Antwerpen. De lantaarns zijn van L’Herbe Rouge in Durbuy.

“ALS KIND WAS IK OMRINGD EN GEÏNSPIREERD DOOR
ALLE OBJECTEN EN BOEKEN VAN MIJN VADER”
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De slaapkamer voelt aan als een hotelsuite.
De stoel is de BM1 Chair van dk3,
ontworpen door Børge Mogensen in 1958.
Het bed is van Tempur en de lamp op de
nachttafel is van House Doctor. Hieronder
het zicht op de voorgevel van de woning.

HET ADRESSENBOEKJE VAN MICHAEL
• Modern Shapes Gallery is zijn eigen galerie.
Kloosterstraat 16 in Antwerpen, modernshapes.com
• Zyso: meubelzaak waar hij zijn bank kocht.
Kloosterstraat 5 in Antwerpen, zyso.be
• Zozan: winkel met bijzondere tapijten en kussens.
Kloosterstraat 44 in Antwerpen, zozan.be
• Dim Atelier van verlichtingsontwerper Vladimir Slavov.
Timmerwerfstraat 40 in Antwerpen, dimatelier.com

202

“TOEVALLIG HADDEN
ZE HET INTERIEUR IN EEN
MAGAZINE GEZIEN”

