Architectuur
in de provincie
Realisaties in Oost-Vlaanderen 1963 -1993
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EIGEN WON !NG ARCHITECT
Kapellekoueer 50, Sinr-Lievens-Hourern - arch. lgnace Van der Kelen 1981 / 1982

Het programma van her gebou11 is dubbel: een woni ng met een archirectcnpraktijk. Op her gel ijkvloers vindt men hal, bureel, garage,
berging, living, eethoek, keuken en twee rerrassen. De ve rdieping
omvat drie slaapkamers, een badkamer, dressing, zolder en een arch.iefruimrc.
Het geheel kan gekl:~sseerd worden als moderne openbouw en is
uitgevoerd i11 traditionele marer ialen.
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DRIE KANTOREN MET VIER APPARTEMENTEN
Hoogsrraot 47, Haalten - arch. Dirk Coopman & Tnoy De Wi nter- 1983

Aan her exuberante v:1n rijen huizen die opgeteld in hun diversiteit
resulteren in linrbeboll\ving, werd in 1983 geparticipeerd door remidden van zo'n li nr een pirouette re maken. Eeo haperi ng meer
werd roegevoegd a<ln deze verbrokkelde aaneenschakelin g. Deze
Vlaamse architecnJrale wanorde werd I'Ormgevingsprincipe: een onvermogen werd rot doel verheven. Een decomposicie met geometrische ftguren op het verst van hun ui reen liggendbeid gcsrold, sraat
bove nop de elkaar scheef regemoerkomcnd e muren. Classicistische
vormgevingsprincipes als symmetrie, orde, harmonie, strengheid en
zuiverheid, begin rachcigerjarcn weer in de mode, zijn buiten spel
gezet door de feestelijke vrijheid 1•an hun omgekeerdcn.
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DOE-HET-ZELF ZAAK VAN DE VELDE
Zdebaan 106, Lokeren - arch. Dirk Cooprnan- 1988/ 1989-1990

Deze economische sculpmur participeert aan de accelererende amomobilireir van de autostrade. De morfologische cl imax besraat uit de
zonneblindenbarrcri j, de glazen hellende cocon, de vooroverstuikende kolomme n, de golvende kroonlijst, het glooiend wenrelende zonneblind, her vliegend rapijr e n de botsing van al deze elementen.
Een weergave van her bestaan van de gelijktijdigheid der tegenstellingen: her gebouw staatsril en deze stilstand wordt geafwezigd door
de beweging die er niet is re tegenwoordigen. De oppositie vormfuncti e verroonr zich manifest mssen morfodigestie en transfi.Jnctionaliteit. Deze at chitecmur provoceert functies, ze 'dient' niet meer,
ze ontlokt, ze werkt in op mensen doch ook op cijfe rs en in beide
richtingen samen werkt ze als een krachtig vermogen.

