WIT architecten

Stedelijke kunstacademies, Deinze
reconversie van industriële panden en nieuwbouw voor de stedelijke academie muziek, woord en dans en voor de stedelijke
academie schone kunsten, inclusief stappenplan
oppervlakte 6.500 m2, bouwkost € 9.167.850, Laureaat Open Oproep Vlaams Bouwmeester 2010 - eerste fase (oppervlakte
3.725m2, bouwkost € 6.588) in gebruik 2017, opdrachtgever: Stad Deinze

WIT architecten

Stedelijke kunstacademies, Deinze

De stedelijke academies voor muziek, woord en dans (SAMWD)
en schone kunsten (SASK) zien zich op hun site langs de
Leieboorden geconfronteerd met de uitdaging een uitgebreid
programma in te passen in het bestaand patrimonium. Een
beter programma voor de grote gelijkvloerse industriële
structuren is moeilijk denkbaar; één die trouwens vertrekt
vanuit de historische locatie van teken- en muziekacademie;
en die als geen ander kan bestaan in de binnenkant van een
bouwblok dat verder quasi uitsluitend uit wonen aan de rand
bestaat.
Is een ondubbelzinnige tweedeling SAMWD en SASK wel
wenselijk?. Enerzijds lijkt vooral SAMWD uit verschillende
afdelingen (muziek woord en dans) te bestaan met een redelijk
autonoom functioneren. Maar ook SASK spreekt van een
onderscheid tussen 2D en 3D. (5 afdelingen ipv 2 academies?)
Anderzijds gebruiken al deze afdelingen wel degelijk heel wat
voorzieningen samen. De totaalorganisatie moet zowel het
afschermen (of net gedoseerd openstellen) van afdelingen
mogelijk maken, terwijl onderlinge contacten gestimuleerd
mogen worden. Een SASK met muziek en een SAMWD met
beeldende kunst.
Deze reconversie heeft slechts kans op slagen indien de
originele gebouwde karakters optimaal worden ingezet,
en gevrijwaard: het schooltje (1) met klassen per twee
gegroepeerd rondom een inkomsas vanaf de koer? Het meest
waardevolle interbellumgebouw (2) als gemeenschappelijk
gezicht? En als foyer bij een kolommenvrije trechtervormige
zaal ‘pompidou’ (3)? Een lichtovergoten groot en flexibel atelier
in de zijdeweverij (4)? Een clustering van ‘stille’ programma’s
in Tabak (5)? Polyvalent inzetbare m2 in het bedrijfsgebouw
Leiedam (6)? Vrij snel wordt duidelijk dat woord, percussie,
2D en 3D (en in zekere mate dans) niet echt nood hebben
aan nieuwbouw, maar wel de akoestisch meer performante
muzieklokalen.
Daarom worden die gegroepeerd in een nieuw (zevende)
karakter: dit wordt een nieuw gezicht voor de academie dat
de andere karakters rond zich verzamelt. De nieuwbouw is
eigenzinnig en anders, maar zoekt wat ritme en coloriet betreft
aansluiting bij het bestaande (industriële) patrimonium. Een
circulatienetwerk - tevens plaats van ontmoeting en creatie rijgt allen aaneen, en optimaliseert de 3 bestaande toegangen
naar het binnengebied.
De nieuwbouw wordt geplaatst waar nu (bijna) niets staat,
en maakt ruimte voor een geleidelijke verbouwing van alle
bestaande gebouwen via een geoliede verhuiscarrousel.
De noodzakelijke uitbreiding bevindt zich uitsluitend in het
nieuwe volume. Alle bebouwing op de grens met aanpalende
percelen blijft bijgevolg ongewijzigd.
WIT en Lens°ass wonnen de architectuurwedstrijd.
WIT is verantwoordelijk architect voor fase 1.
Stabiliteit: BAS bvba, Dirk Jaspaert
Technieken: Partners nv
Akoestiek: Daidalos Peutz, Paul Mees
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