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ARCHITECTUUR

HISTORISCHE ASCESE
MINIMALISME ALS INTEGRAAL DEEL VAN EEN HISTORISCHE WONING
Architectuur Pitsou Kedem Architects, Tel-Aviv
Design team Pitsou Kedem, Raz Melamed, Irene Goldberg
Foto’s Amit Geron

De 180 m² grote woning is gelegen op een unieke locatie
boven de haven van Oud-Jaffa (Israël). Ze is naar het westen
gericht en al haar ramen en deuren kijken uit op de pracht van
de Middellandse Zee. De precieze ouderdom van het gebouw
is moeilijk te bepalen, maar het lijdt geen twijfel dat het pand
er al eeuwenlang staat. Door de jaren heen heeft het vele veranderingen ondergaan en zijn er delen bijgebouwd die de oorspronkelijke kwaliteit van het gebouw en de kamers kunnen
hebben beschadigd. De bedoeling was vooral de oorspronkelijke eigenschapen van het gebouw bloot te leggen: de stenen
muren, de gewelfde plafonds, de bogen en de oorspronkelijke
materialen (een combinatie van aardewerk en zand) moesten
weer zichtbaar worden. Alle elementen die niet eigen waren
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aan het gebouw moesten eraan geloven, nieuwere wandbekleding werd verwijderd en verschillende lagen werden weggehaald om het huis in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.
Het klinkt misschien verrassend, maar moderne, minimalistische bouwstijlen herinneren ons, ondanks het grote tijdsverschil, aan een oud ascetisme, iets waar ze ook veel van weg
hebben. De centrale idee was om oud en nieuw bij elkaar te
brengen, de typische eigenschappen van beide stijlen te behouden en nieuwe ruimten te creëren waarin ze worden gecombineerd. Het contrast en de spanning tussen de verschillende
perioden moesten de impact van de stijlen nog vergroten. Het
historische aspect komt tot uitdrukking in de manier waarop de
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Alle elementen die niet eigen waren aan het
gebouw moesten eraan geloven, nieuwere
wandbekleding werd verwijderd en verschillende lagen werden weggehaald om het huis
in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

uitwendige texturen en bouwmaterialen behouden bleven en
in het respect voor de bouwkundige harmonie. Het moderne
zit in het interieur, dat een meer open en vrijer karakter heeft
gekregen, en in het gebruik van roestvrij staal, ijzer en Koreaanse elementen in de scheidingswanden, de ramen, de
deuren en het meubilair. Het project is een succesvol eerbetoon aan de historische en bijna romantische waarde van het
gebouw, die als deel van een eigentijds geheel behouden is
gebleven. Hoewel beide stijlen eeuwen uit elkaar liggen, leveren de spanning en de dichotomie ertussen een verrassend
evenwichtige en harmonieuze ruimte op. 
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