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LUC VANHOUT EXPOSEERT VOOR
TURNHOUT 2012

 DIRK RAEYMAEKERS — 11 JANUARI 2011

 Architect Luc Vanhout wil in 2012 uitpakken met een overzichtstentoonstelling over de geschiedenis

van de architectuur uit onze streek. Het is Vanhouts bijdrage aan Turnhout 2012. 

In 2012 draagt Turnhout de begeerlijke titel Cultuurstad van Vlaanderen. De Turnhoutse artiesten,

kunstenaars, enthousiaste professionals en andere betrokkenen bereiden zich al enige tijd voor op dit

veelbelovend festivaljaar. Eén van deze enthousiaste professionals is architect Luc Vanhout van het
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T2012

architectenbureau Architects in Motion. Vanhout werkt aan een

overzichtstentoonstelling rond de geschiedenis van bekende architecten uit de

Noorderkempen. 

Voor deze tentoonstelling kocht Luc Vanhout de woning gelegen op de Steenweg

op Mol nummer 66. Dat gebouw is al enkele jaren beschermd als monument,

zowel binnenin als aan de buitenkant. Luc Vanhout wil het huis laten restaureren

en daarin een deel van zijn tentoonstelling onderbrengen. De andere helft van de

tentoonstelling zal ondergebracht worden in de vroegere woning van zijn vader

Carli Vanhout in de Parklaan 146 te Turnhout. 

 

 

 

 

Woning en architectenatelier

Carli Vanhout -1963

De geplande tentoonstelling baseert zich op het werk van vier grote architecten uit de Kempen. Zo zal

het leven en werk van Jozef Schellekens (zie foto), provinciaal architect van

Antwerpen en leerling van Jules Taeymans, getoond worden. Verder wordt er

ook plaats gemaakt voor de daaropvolgende generatie van architecten

waaronder Carli Vanhout, Paul Schellekens en Karel Beuten. De schoonbroers

Carli Vanhout en Paul Schellekens tekenden enkele bouwwerken die nog altijd

bekend zijn. Met de hulp van verschillende partners bouwden ze het Sint-

Victorinstituut (1964), het cultureel centrum de Warande 1965, het

Clarissenklooster (1967) en het AZ Sint-Jozef (1980). De voornaamste

kenmerken van hun stijl zijn het ruwe materiaalgebruik en de massieve

opbouw van autonome volumes. Hun projecten volgden op het modernisme van het interbellum. 

‘Door de esthetische waarde van die gebouwen voor de hedendaagse architectuur past mijn project in

het kader van Turnhout 2012’, vertelt Vanhout. Wanneer de tentoonstelling zou openen, deelt hij

voorlopig niet mee.  

{gallery}gallery/110112schell{/gallery}
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9 REACTIES
BARTVOORDECKERS

11 januari 2011 at 15:26

RE: Luc Vanhout exposeert voor Turnhout 2012
Ik kijk hier al oprecht naar uit.

ANONIEM

11 januari 2011 at 16:07

RE: Luc Vanhout exposeert voor Turnhout 2012
Dag Luc,

Een prima initiatief maar vergeet de even belangrijke tijdgenoten, Paul Neefs en Lou Jansen,

niet.

DREWOLPUT

11 januari 2011 at 20:33

Mooi initiatief
Mooi initiatief van Luc. Bovendien horen we zo nog eens iets over Turnhout 2012.

Wellicht is het maar een indruk van mij (perceptie) maar mijn gevoel zegt dat het allemaal niet

vlot loopt met programmatie e.d….of mogen we ons kortelings aan een -liefst entoesiaste- stand

van zaken verwachten ?

ANONIEM

11 januari 2011 at 23:28

Dag Mon
Blij je nog eens te horen! Meer van die artikels over de ophaalbrug ‘voor’ het kasteel…

Het artikel hierboven zet het verhaal misschien een beetje in de verkeerde context. Het is m’n

bedoeling een overzichtstentoonstelling te maken over het leven en werk van m’n grootvader,

provinciaal architect Jozef Schellekens; m’n vader, architect Carli Vanhout; m’n oom, architect

hoogleraar Paul Schellekens en m’n oom, docent architect Karel Beuten. Waarom… omdat ik

http://www.bartvoordeckers.be/
http://www.wolput.be/
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natuurlijk beschik over een groot gedeelte van hun archief en kunstwerken.

8 jaar gelden heb ik de woning van m’n grootvader kunnen kopen uit onverdeelheid binnen de

familie met de verplichting ze te restaureren naar de oorspronkelijke toestand eventueel met een

blijvende semi publieke functie. M’n grootmoeder is ondertussen verhuisd naar het Sint Lucia

waardoor de werken nu echt van start kunnen gaan en als we doorwerken zou alles klaar

moeten zijn in 2012, ideaal dus om aan te sluiten bij Turnhout 2012….en de woning de gebruiken

als uitvalsbasis.

Uiteraard heb ik ook gedacht aan de ‘Turnhoutse School’ (+ Lou en Paul), maar ik had begrepen

dat Ar-Tur daar ondertussen werk van maakt. Een samenwerking lijkt me dan ook meer dan

logisch.

De historiek en de stamboom kan je in detail raadplegen op onze website

http://www.architectsinmotion.be onder de hoofstukken ‘Heritage’ & ‘Genealogy’.

Veel leesplezier.

ANONIEM

11 januari 2011 at 23:38

Link Taeymans – Schellekens
Beste Mon, wist je dat m’n grootvader Jef Schellekens, zoon van een schrijnwerker, in de

jaren ’20, als jonge tekenaar aan de slag ging bij provinciaal architect Jules Taeymans. Hij kreeg

van Taeymans permissie om in de namiddag de opleiding tot architect te volgen aan de academie

in Antwerpen. Dra afgestudeerd bouwde hij z’n eigen woning naar het idee van de toenmalige

internationale interbellumarchitectuur, weliswaar in Turnhout…

Het was duidelijk dat Turnhout daar niet klaar voor was waardoor m’n grootvader echt niet veel

opdrachten had. Het is dan ook Jules Taeymans geweest die ervoor heeft gezorgd dat m’n

grootvader hem is opgevolgd als provinciaal architect voor het kanton Turnhout. Met toch wel

verschillende markante gebouwen zoals het openluchttheater van het Rivierenhof, het ronde

strandgebouw van het Zilvermeer, de heropbouw van het stadhuis van Hoogstraten na de

volledige vernietiging tijdens de oorlog… Hij was zelfs een paar jaar directeur van de

tekenacademie in Turnhout. Jef Schellekens schreef dan ook in 1944 een in memoriam voor

Jules.

Toch allemaal eigenaardig hoe die zaken in elkaar zitten.

Deze info mag zeker niet verloren gaan…

ANONIEM

12 januari 2011 at 08:30

http://www.architectsinmotion.be/
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RE: Luc Vanhout exposeert voor Turnhout 2012
Dag Luc, bedankt voor de toelichting. Ik begrijp nu het opzet van wat je met de woning

aan de Steenweg op Mol van plan bent. Prachtig !!! Ik zal in 2012 als eerste aan de deur

staan om het gebouw te bezoeken.

ADMINV15

12 januari 2011 at 10:48

Planmateriaal aangevuld
Luc Vanhout bezorgde ons ook nog wat planmateriaal.

ANONIEM

12 januari 2011 at 11:49

RE: Luc Vanhout exposeert voor Turnhout 2012
Plankmateriaal !!!

ADMINV15

12 januari 2011 at 20:23

Telefoonpalen
Mon Römer schreef:

Luc Vanhout heeft zijn artikel “Luc Vanhout exposeert voor Turnhout 2012” aangevuld met vier

tekeningen van de woning Schellekens/Op de Beeck aan de Steenweg op Mol. Eén ervan is een

schets van de voorgevel : 

[img]http://www.gazetvanturnhout.be/images/stories/gallery/110112schell/110112%20Woning%20Schellekens%20Op%20de%20Beeck%20voorkant.jpg[/img]

Een prachtig document !!! 

Links vooraan staat een elektriciteitspaal zoals hij er uitzag in 1934. 

Wanneer ik de tekening zag kon ik het niet nalaten ze te vergelijken met twee schilderijen van

Paul Delvaux: 

[img]http://www.gazetvanturnhout.be/images/stories/nieuws/delvaux01.jpg[/img]

[img]http://www.gazetvanturnhout.be/images/stories/nieuws/delvaux02.jpg[/img]
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