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Woning van een architect

Woning van een architect
Architect

URBANA/Kashef Mahboob Chowdhury, Marina Tabassum, Dhaka (Bangladesh)

Lichtplanner Nasim Chowdhury
Fotograaf
URBANA/Kashef
Projectlocatie Dhaka, Bangladesh
In Dhaka (Bangladesh) bouwde architect Kashef Mahboob Chowdhury een woning die elementen van
een spirituele, moderne tijd met plaatselijke tradities combineert.

In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, ontwierp architect Kashef Mahboob Chowdhury deze
penthouse-woning voor eigen gebruik. Het hofachtige dakterras viert de elementen licht en water:
sleuven en openingen in de muur moduleren de zonnestraling en de veelzijdig getrapte topografie van
bekkens en goten ontlokt een levendig waterspel aan de moessonregen.

Een symbolische poortboog uit oude tegels scheidt het ingangs- en woongedeelte van gedeelten die
meer privé zijn, zoals de keuken en de eetkamer. Het interieur biedt een rijkdom aan prachtige
materialen en texturen - bijvoorbeeld de met hamers beslagen koperplaatoppervlakken in de keuken.
Luchtige, veranda-achtige ruimten maken het tropenklimaat ook zonder kunstmatige airconditioning
dragelijk. Grote, houten luiken bieden bescherming tegen de zon of de regen.

De sculpturale vormgeving van het zichtbeton in de slaapruimte citeert onmiskenbaar de vormentaal
van Louis Kahn die met zijn parlementsgebouwen in Dhaka een invloedrijk monument van de moderne
tijd achterliet. De vloer is een puzzelspel uit travertinresten en brokstukken.
Kashef slaagde erin om in dit project elementen van de plaatselijke, culturele identiteit met die uit de
moderne tijd te combineren. De gemeenschappelijke noemer is daarbij een spirituele kwaliteit en een
magie van de materialen, zoals deze bijvoorbeeld in de moderne tijd bij Kahn of de oudere Le Corbusier
zijn te zien.

Het spaarzame gebruik van het warme, gerichte licht van laagspannings-halogeenlampen schept een
intieme en geheimzinnig-dramatische kunstlichtsituatie. Starpoint pendelarmaturen accentueren
blikvangers in de ruimte. Strijklicht uit inbouwarmaturen beklemtoont de levendige structuren van de
wanden.
In plaats van een diffuse helderheid geeft Kashef de voorkeur aan het gebruik van Pollux
laagspanningsspots die als puntlichtbronnen individuele lichtaccenten in de schemerige ruimte
plaatsen en op deze manier de architectuur ensceneren. Met name met behulp van het contourenbeeldmaskervoorzetstuk zijn Pollux spots bij uitstek geschikt om objecten, zoals een grafiek, uit het

donker te halen.
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