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Klein onderwerp
Locker Room, een winkel van Amerikaanse
confectiekleding en sportschoenen in de Brusselse
Lombardstraat, vanouds een handelsas, is
een zusteronderneming van Panthers, waarvoor
Joshua Florquin niet ver daarvandaan, aan de
rand van de voetgangerszone, eerder al een succesvolle handelszaak ontwierp.
Mathias Bouet – Foto’s Matteo Rossi

Op de pagina van een sociaal netwerk wordt het project van Joshua
Florquin Architecture (jfa) voor Locker Room samengevat in een
nieuw idioom: #texture, #homestyle, #inspiration, #retaildesign. Enkele
tekens volstaan om alles te zeggen. Dat is erg doeltreffend, zij het
minimaal voor een jong bureau dat op zijn website schrijft: ‘We
design with a profound and subtle conceived language.’ Misschien ligt
daar het succes van verzorgde, eenduidige communicatie.
De herinrichting van de winkel is grotendeels ontworpen
naar het beeld van deze zelfpromotie: minimaal, verzorgd,
eenduidig – en trouw aan de esthetiek van een vestiaire. Hoe je
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dat bereikt? Met witte muurtegels van tien bij tien. We zijn ver
van Superstudio en van de Lissabonse gevels, maar de voegen
zijn onberispelijk. Achter in de winkel lijkt de magie van de voeg
perfect te werken: een handig verborgen dienstdeur zonder kozijn
leidt naar een terra incognita – een toilet of een opslagruimte of
beide samen, dat blijft een mysterie.
Geen wilde winkelinrichting, orde is het sleutelwoord. Het
raster van de keramiekwand wordt doorbroken door met hout
beklede nissen (#wood – eikenfineer). Zo staan de laatste iconen
van Nike, limited editions die de faam van de boetiek uitmaken
(#leather), in een uitsparing in de muur, op led-verlichte glazen
platen, en altijd op juiste portefeuillehoogte. Om de lezing van
de verkoopruimte te vergemakkelijken zijn andere nissen bekleed
met goudgelakt staal. Daarin ligt merkkledij van het type dat in
de jaren 1990 erg in trek was en door handige jongens in ere is
hersteld. Te koop tegen een flink prijsje. Goed gezien (#inspiration).
Met het oog op homogeniteit is ook aan het plafond staal gebruikt, in stukken die eruitzien als gevelleien en gecombineerd
zijn in een soort bas-relief. De structuur heeft één voordeel: ze
tempert het harde neonlicht. En de uitwerking is niet onaangenaam: het geheel straalt de zoete zalving van klantvriendelijkheid uit – als een Weense koffie die de verbruiker op zijn

gemak stelt. Met als slagroom een zwevend rechthoekig parallellepipedum dat uit het orthogonale keramiekraster steekt. Op
dat betegelde huzarenstukje van engineering staan de iMac en
de betaalterminal. Terwijl baskets en sweatshirts zich hebben
teruggetrokken achter het muurvlak, springt de koopfunctie er
zichtbaar uit. Langs de kassa van Locker Room passeren wordt
zo een daad van zelfactualisering, een bevoorrecht moment
ook, aangenaam maar wel uitdrukkelijk geënsceneerd door de
architectuur van Joshua Florquin.
“Er zijn geen grote of kleine onderwerpen, want hoe kleiner
het onderwerp, met des te meer grandeur kun je het behandelen.
Er is alleen waarheid”, zei de betreurde cineast Claude Chabrol.
In de architectuurgeschiedenis zijn vele interessante voorbeelden
van winkels te vinden. En dan moet je vaststellen dat Panthers
geen Olivetti is en jfa nog geen Scarpa. Spijtig voor de grandeur,
maar we hebben ons best gedaan. Maar diezelfde waarheid
gebiedt ons de keizer te geven wat de keizer toekomt: Locker
Room is een mooie winkel, fraai uitgevoerd, met een verzorgde
uitstraling. We twijfelen niet aan zijn succes; de Nikes zullen
er met honderden verkocht worden. Maar het blijft een klein
onderwerp: helaas is de Lombardstraat Venetië niet.
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Vereniging van studiebureau’s atelier tom vanhee
– GRAUX & BAEYENS architecten – Ingenium nv – Util cvba

Grond wordt schaarser, de ecologische voetafdruk
van nieuwbouw weegt steeds zwaarder door. Tegelijkertijd staan duizenden gebouwen leeg. Intelligente
herbestemming benut het ruimtelijk potentieel dat
elk gebouw herbergt om een nieuwe functie te kunnen absorberen, en vormt zo een antwoord zowel op
ruimtelijk, sociaal als cultureel vlak. Met bijdragen
over de Noordwijk in Brussel, het sanatorium in
Tombeek, de typische Belgische parochiekerk en de
hoogovens bij Luik.
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