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* Uitleg bij de grafische keuzes van dit boek:

-  formaat & zwarte kleur is zelfde als de proces/  
   werkboekjes maar ander materiaal zodat er een subtiel, 
   doch merkbaar verschil is

- kleur titel mag niet veel verschillen met het zwart van de 
  cover zelf want de double exposure gaat niet over zwart-
  wit gedachten maar zit in subtiele nuances, niet direct / 
  voor iedereen leesbaar

- volg de rode draad
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de complexe gelaagdheid 
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door Morgane Lahaye



INDIVIDUELE AMBITIE 

[met mijn masterproef wil ik]



INTUÏTIE

definitie,

 de intuïtie zelfst.naamw. (v.) 
 Uitspraak:   [inty’wi(t)si] 
 Verbuigingen:   intuïtie|s (meerv.) eigenschap dat je iets aanvoelt 
 zonder erover te denken ; onmiddellijke redenering *
       
etymologie,
    
 intuïtie [ingeving] {1824} < frans intuition < middeleeuws 
 latijn intuitionem, 4e nv. van intuitio [blik, gezicht], van intuēri 
  [zijn blik richten op], latijn intuitus [het kijken naar, blik, 
 gezicht], van in [in] + tuēri [beschouwen, waarnemen].**

eigen definitie
           
 ”Het vertrouwen op conclusies uit de eigen waarneming.” 

* definitie van www.woorden.org
** etymologie van www.etymologiebank.nl

INTUÏTIEVE EXPLORATIE

[intuïtie inzetten als stimulans voor mijn creatief proces]
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Ik heb vaak moeite om mijn creatief proces de vrije 
loop te laten. Voor mezelf bepaalde grenzen stellen 
geeft me controle over mijn eindresultaat. Maar ik 
heb gemerkt dat net door zo resultaatgericht te 
willen produceren, ik mijn creatief proces de mond 
snoer. Alternatieve denkpistes worden door mijn 
gesloten denkproces aan de kant geschoven en 
mijn intuïties volg ik te vaak pas na aanmoediging 
van docenten of medestudenten. 

Het proces van exploreren op basis van een 
vertrouwen in de eigen intuïtie staat haaks 
tegenover de rationaliteit die wordt gepropageerd 
in het traditionele schoolse denken van bijvoorbeeld 
de middelbare school waaruit ik kwam. Alles moest 
rationeel verklaarbaar zijn en intuïtie was geen 
geldige/volledige vorm van legitimatie. 

Tijdens mijn opleiding architectuur ben ik 
gaandeweg gaan geloven in de kracht van deze 
onderschatte stimulans : de potentie van een 
intuïtieve exploratie.

Tijdens mijn masterproef wil ik onderzoeken of mijn 
intuïtie bewuster kan ingezet worden, danwel het 
intuïtieve er alle baat bij heeft niet gecontroleerd te 
worden en zo onbewust het creatieve proces blijft 
beïnvloeden.

In het kader van deze bewustvorming ga ik dan 
ook dieper in op thema’s waar ik voordien een 
intuïtieve connectie mee had, waardoor ze mijn 
werk ongemerkt binnenslopen, maar die niet verder 
geëxploreerd werden. Deze thema’s fascineren mij 
duidelijk maar door hier bewuster naar op zoek te 
gaan hoop ik hun tot nog toe beloken potentieel te 
ontsluiten, zoals bijvoorbeeld mijn fascinatie voor 
een gelaagde architecturale lezing.



At night, a sign of presence is projected onto 
the wall of the next-door alley.

At noon, the South-East sun in 
the summer projects a cross 
above the entrance door.
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22 INSPIRATIE UIT EIGEN REFLECTIE

[wat neem je mee uit (een) vorige studio(‘s)]



EEN GELAAGDE LEZING VAN  DE OPENING 
       

RAAM1   EN   VENSTER2

 
  BE – LICHT – EN1 
  

beweging naar binnen toe

  BE – ZICHT – IGEN2

  beweging naar buiten toe
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De identiteit van een opening in de architecturale 
schil is voor mij niet zo simpel als een eenzijdige 
benadering zou doen uitschijnen, waarbij 
lichttoetreding de enige bestaansrede zou zijn. 

Ik wil pleiten voor een gelaagde lezing. Ik geloof 
dat er meerdere facetten zijn die de identiteit van 
deze architecturale fundamenten vormen. Ik ben 
ervan overtuigd dat het geen vlakke maar ronde 
karakters zijn.

Bij een voorgaande studio, rond het thema ‚Dood’, 
groeide er een fascinatie voor de opening in de 
Architectuur. 

In de benaming* schuilt al een deel van de 
beschouwing, bijv. raam versus venster.

Voor mij is deze benoeming al een belangrijke 
aanduiding van de dubbele gelaagdheid binnen de 
identiteit van eenzelfde entiteit. Het juist benoemen 
is dus een eerste wijze om identiteit toe te kennen. 
Studio Dood wist de fascinatie aan te wakkeren 
naar hoe een naam of titel reeds geladen is met 
[zinne]beelden° en zo reeds een identiteit creëert 
nog voor een verdere verklaring volgt.

*     bewuste handeling, iets benoemen, iets beladen 
°  zinnebeeld : zelfs.naamw. een concrete figuur 
waarmee een abstract begrip zoals een natie, een ideaal, 
een gevoel etc. wordt verbeeld; allegorie ; symbool



„This is how space begins, with words only, signs traced on the blank page. 
To describe space: to name it, to trace it,  […]  

But you don’t even need to close your eyes for the space is evoked 
by these words, a dictionary space  […]  to become alive, to be filled.”

- George Perec, species of spaces and other pieces -

Het is een RAAM … 

Een opening die toegang geeft tot de ruimte 
erachter. 
Het raam laat licht toe in de woning, wat een effect 
heeft op de de ruimte die wordt belicht. 

[zicht - warmte - ervaring - ritme - vergankelijkheid 
- sfeer]

        …en een VENSTER.

Een opening die de blik opent naar de wereld.
De ruimte keert zich via het venster naar buiten 
door het uitzicht maar ook het uitwaarts projecteren 
van licht ´s avonds, wat de directe omgeving 
beïnvloedt.                                         

[reflectie - teken van aanwezigheid -  blootstelling 
- ritme - vergankelijkheid - sfeer]
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Deze dubbele lezing van een architecturaal element 
toont voor mij een waardevolle gelaagdheid, 
waarbij de volledige lezing meer is dan de som 
van de lagen. Waarbij deze lagen dus naast elkaar 
binnen hetzelfde element bestaan in symbiose en 
het in betekenis naar een hoger niveau kunnen 
tillen.

Voor mij is dit het geval wanneer een intuïtieve 
connectie gevormd wordt tussen element en lezer, 
wanneer je m.a.w. die gelaagdheid zelf ervaart. 
Iedereen heeft uiteraard zijn eigen interpretatie, 
maar dat maakt het net mooi. Het gaat mij vooral 
om het ontluiken van het connectieve potentieel 
van het element.

Ik wil het besef en de interesse in deze gelaagde 
realiteiten aanwakkeren door nieuwe beelden te 
creëren waarin ik die gelaagdheid naar voor schuif, 
waardoor ze ook voor anderen leesbaar wordt.



INDIVIDUELE GRAND-TOUR DEFINITIE

[onderwerp - thematiek]



double exposure techniek toegepast op het raam waar de bureau van mijn tante voor staat

Vanuit de interesse in het weergeven van de 
gelaagdheid die ik [h]erken kwam ik al snel bij 
mijn titel, gebaseerd op een techniek binnen 
de fotografie waarbij op een negatief meerdere 
beelden over elkaar kunnen worden vastgelegd.

Dit zorgt voor een complex beeld, dat voor mij 
representatief is voor de intuïtieve beleving van 
architecturale elementen.

DOUBLE EXPOSURE

DE COMPLEXE GELAAGDHEID VAN DE HUISELIJKE REALITEIT

CASE /
DE EXPLORATIE VAN DE GELADEN ACHTERGROND 
VAN EEN/DE WONING

Verder kijken dan de eerste, enkelvoudige lezing 
van de huiselijke realiteit door in te zoomen op de 
architecturale elementen die voor mij, samen, haar 
identiteit vormen.

Onderzoeken in welke mate en hoe die architecturale 
elementen de dialoog met de [ruimtelijke - directe 
- fysieke - mentale] omgeving aangaan. Nagaan 
hoe hun gelaagdheid invloed heeft op de huiselijke 
realiteit, op wat huiselijkheid in specifieke gevallen 
betekent.



Als startpunt van mijn experiment 
trok ik naar Zwitserland. Ik zocht 
een gekende, huiselijke kring op 
en kwam terecht bij mijn tante 
&  nonkel. Ik voelde me altijd al 
verbonden met deze setting. Het 
geeft mij een back-to-basics-
gevoel*. Ik had gewoon het 
gevoel dat ik daar moest zijn. 
Zoals hierboven reeds vermeld, 
vind ik het belangrijk bewust open 
te staan voor dit soort intuïtieve 
stimulansen.

Ik plande dus twee weken te gaan. 
Een week naar hun appartement 
in ”de stad” ° Samedan, waar nu 
voornamelijk nog mijn tante en 
jongste nicht wonen. De tweede 
week dan naar hun huis in het 
bergdorp Montaccio, waar mijn 
nonkel nu permanent woont [gezien 
ze gescheiden zijn maar wel nog als 
vrienden samenleven], maar waar 
mijn tante, neef en beide nichtjes 
wel nog in het weekend naartoe 
gaan om tot rust te komen.

Twee plekken die ik al jaren ken, 
waar ik al meerdere malen alles 
gezien heb, maar waar ik nooit 
echt ten gronde naar gekeken 
heb. Bewust écht naar iets kijken, 
bewust open staan voor wat binnen 
wou komen, was dus mijn eerste 
echte objectief.

* Ironisch, toch, als je erover nadenkt. 
’Back-to-basics’ in een van de meest 
gesofisticeerde landen van Europa. 
Het gevoel gaat volgens mij daar ook 
niet echt over. Het gaat over familie, 
over de natuur, over tijd nemen voor 
jezelf, vakantie, even tot rust komen, 
bezinnen, écht praten met elkaar 
[mijn tante is godsdienstlerares - een 
spirituele, kritische ziel - iemand waar 
je écht mee kan praten]. Nu ik het zo 
neerschrijf, was het voor mij eigenlijk 
de ideale keuze om wat gedachten los 
te laten weken. 

° Niet te vergelijken met wat wij als 
stad ervaren, maar zeker wel meer 
’stedelijk’ dan Montaccio.































































Naarmate mijn reis wat kon bezinken, besefte 
ik hoe sterk mijn interesse ging naar de eerste 
verdieping van hun huis in Montaccio. Een plek 
waar zoveel spanningen die het gezin kenmerken 
voor mij gaandeweg tot uiting kwamen. Een 
verdiep waar men letterlijk en figuurlijk naar 
adem hapt. Het verdiep met zicht op de natuur, 
dat licht binnenlaat. Een verdiep met vier ramen, 
een centraal punt [kolom + haard] en een deur. Dit 
worden de zes spelers van een experiment waarin 
ik tracht te komen tot een architectuur die vertaald 
hoe ik me t.o.v. dit brede begrip positioneer. 

Ik zie mijn experiment dus niet louter als een soort 
verbouwing van mijn tante’s eerste verdiep, maar 
zie de waarde ervan in het zoeken naar een methode 
om mijn positiebepaling als architect om te zetten 
in de praktijk. Een eerste uiting van mijn fascinatie 
voor de menselijke, intuïtieve connecties die naar 
mijn aanvoelen vaak inherent in architectuur 
aanwezig zijn. Hoe ik als architect deze vertaalslag 
aanpak is iets dat ik graag wil exploreren.

Een projectie op & een lezing van de gelaagdheid 
van de architecturale elementen op deze verdieping, 
is dus m.a.w. het labo voor mijn experiment. Ik 
heb gemerkt dat net die hyper-persoonlijke aanpak 
mijn passie voor architectuur aanwakkert. Ik wil 
een architectuur creëren vol affecten [emotioneel 
geladen objecten] waarmee ik de spanningsvelden, 
voelbaar in het gezin van mijn tante, maar 
ook grotere thema’s die ons allen raken in onze 
huiselijkheid [gender en vergankelijkheid], probeer 
te vertalen als plekken van afzondering die ik inzet 
om samenleven mogelijk te maken.
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„The seemingly ‘innocent’ space of the room is always an expression
of individuation within the larger social & political framework of society.”

- Virginia Woolf, a room of one’s own -

„The room is a state of mind; a space for personal reflection,
in which one is granted the possibility of being alone with one’s thoughts.
Reflecting or concentrating on oneself is a state that is difficult to attain

in domestic environments, since we constantly dwell within social spaces.”

- Louis Kahn’s description of a room as a space for reflection -

Het zonbeschenen raam als ruimte voor persoonlijke 
reflectie. Het raam als kamer. Als ‘Wunderkammer’ 
voor een tijdelijk, mentaal ontsnappen door het 
verleggen van de focus, [be]/[afge]schermd door 
een mantel van zonlicht.

„Only by having access to proper solitude can we live together.”

- DOGMA, a room of one’s own -

countering the ‘false idyll of domesticity’

„ [...] the condition of occupying one’s own room is no longer an act of
possession, but rather a temporary use of space.”

- DOGMA, a room of one’s own -

CONSTRUCTIVE POSSESSION
[contrary to the usual ideology of individualism through actual possession]

the architecture of USE / POSSIBILITY TO USE rather than TO OWN

OWNER becomes USER



OBJECT / AFFECT

[onderwerp - thematiek - vertaalslag]



OBJECT 

     eigen definitie,

 “een eenvoudigweg fysiek aanwezig 
 ruimtelijk element”

AFFECT

     eigen definitie,

 “een emotioneel geladen object ; 
 een geconnecteerd object 
 van waaruit zowel een connectie
 uitgaat, als waarmee een connectie 
 gevormd wordt”

De gelaagde lezing van architecturale elementen 
is voor mij essentieel/instrument om de transitie 
van objecten tot affecten te maken. Waarbij ik de 
intuïtieve ervaringen, die van deze affecten uitgaan, 
zie als middel om deze gelaagdheid te verkrijgen.

De som van de betekenislagen is meer dan de 
lagen apart, ze werken symbiotisch.

Deze symbiose komt voor mij tot stand door een 
proces van affecting. 



POSITIEBEPALING ALS ARCHITECT  -  DE DEVOTIEVE ARCHITECT

[wie ben ik anno 2019]



AFFECTING 

     eigen definitie,

 “Het proces waarbij een object tot een 
 affect overgaat, tot een emotioneel 
 geladen object, tot een gelaagde identiteit 
 die een connectie aangaat met zowel 
 de gebruiker als de rest van de ruimtelijke 
 constellatie. 

 Het symbiotisch proces waarbij 
 de verschillende betekenislagen binnen 
 en tussen deze tot stand gekomen
 identiteiten blootgesteld worden.” 

In het tot stand brengen van de symbiose, 
gecreëerd door een proces van affecting, zie ik 
mijn meerwaarde/positie als architect. 

Ik als ”devoted architect”, als devotieve, toegewijde 
architect stel mij open voor een connectie met 
het persoonlijke verhaal van de bewoner. Voor de 
spanningsvelden die binnen een huiselijk kader 
heersen, die ook de grotere thema’s in het leven 
raken.

Ik stel mij open voor de ontleding van de bestaande 
toestand [fysiek of mentaal]. Voor het blootleggen 
van de verschillende lagen die ik in die reële 
toestand lees, waarbij elke laag zijn eigen waarde 
heeft. Deze projecteer ik dan op de architecturale 
realiteit om te komen tot een symbiose van alle 
lagen. Een proces dat ik benoem als affecting, dat 
van een object een affect maakt. Deze affecten, 
deze identiteiten, creëren samen een nieuwe 
realiteitservaring.



Ik ben mij bewust geworden van het feit dat de 
persoonlijke connectie, die ik steeds intuïtief maak   
tijdens een creatief proces, mijn passie voor 
architectuur aanwakkert. 

Ik begin in te zien dat de wijze waarop ik mijn 
intuïtie en empathie vertaal in een ontwerp, net 
mijn kwaliteiten als ontwerper zijn. Het zijn de tools 
die mijn ontwerpproces naar een hoger niveau 
kunnen tillen. Hierdoor groeit mijn vertrouwen in 
mijn intuïtie als creatief instrument.

In mijn praktijk wil ik ook open staan voor het 
persoonlijke verhaal. Ik zie mijn emotionele      
betrokkenheid als architect als een meerwaarde 
die projecten kan opleveren die dieper gaan dan 
een initiële, enkelvoudige lezing. 

Ik ben mij zeer bewust van het feit dat deze lagen 
vaak enkel voor mijzelf of de bewoners in kwestie 
leesbaar zullen zijn, maar dat is net het mooie. 
Zelf de keuze te hebben mensen al dan niet uit te 
nodigen in die hyper-persoonlijke en tegelijk toch 
universele wereld van affecten waarin jij leeft. 

Dat is voor mij de essentie van de complexe 
gelaagdheid van de huiselijke realiteit, 

 ... van huiselijkheid.















































FOCUS OP DE WANDOPENINGEN, 
DAARIN ZIE IK DE COMPLEXE GELAAGDHEID 
VAN DE HUISELIJKE REALITEIT

 Het raam, de wandopening, als element waar 
die gelaagde huiselijkheid voor mij in samenkomt.

OBJECT NAAR AFFECT
AFFECTING

 Ik zie hier dan ook mijn rol als architect 
bij het omvormen van een banaal object tot een 
betekenisvol, gelaagd object ...

een affect.

 Ik als architect lees deze gelaagdheid af,
decodeer de realiteit en probeer deze vervolgens
te vertalen, te coderen, naar een nieuwe realiteit.

DE WANDOPENING & DE DAARAAN GELINKTE 
ELEMENTEN, ZIJN DE ENIGE INTERIEURBEPALENDE 
ELEMENTEN

RUIMTE MAKEN VANUIT DE SCHIL, VANUIT DE 
ONDERHANDELING TUSSEN HET INDIVIDU EN HET 
COLLECTIEF

DIE INDIVIDUALITEIT, DE PERSOONLIJKHEID VAN DE 
BEWONERS ZIT VERVAT IN DE AFFECTEN,
IN DE SCHIL EN ZIJN OPENINGEN [EN DIENS VERLENGDEN] 
I.P.V. IN DE OBJECTEN, DE INBOEDEL

[ gedachten en notities uit het zwarte boekje ]













[ een vijfde identiteit ]



















DOUBLE [MULTIPLE] EXPOSURE

[het werk ‘exposen’]



Ik expose ; exposeer; stel mijn werk bloot, 

via vier realiteitsvormen, waardoor geleidelijk aan 
een connectie met het werk gevormd wordt en zo 
het werk ook geaffecteerd wordt.

Ik open zo de deur om mee te lezen in de complexe 
gelaagdheid van de huiselijke realiteit, zoals ik ze 
ontleed en vervolgens vertaald heb. 

Ik laat jullie binnen.

Allereerst via de benoeming van  de identiteiten met 
hun bijhorende zinnebeelden.

Ten tweede, een representatie van de fysieke vorm 
van mijn voorgestelde realiteit via een maquette.

Gevolgd door een blik in de werkelijke sfeer van de 
identiteiten via de kijkdoosjes.

Finaal komt het voor mij allemaal samen in het 
detail. In de mogelijkheid om je eigen lichaam als 
meetinstrument te gebruiken t.o.v. 1:1 snede-
tekeningen en een begrip van de mechanismen van 
de affecten via gedetailleerde, mobiele modellen.

[zie rechts teaser]

1
2

3

4

4



DE EXPOSITIE ALS SYMBIOTISCHE ERVARING

Voor het eerst exposeer ik mijn architectuur niet 
op een finale manier, waarbij voor de eindspurt een 
bepaald project wordt uitgewerkt. Waarbij wordt 
geïnsinueerd dat dit de volledige, uiteindelijke 
identiteit van de gepresenteerde architectuur is.

Mijn presentatie wil tonen hoe de verschillende 
geaffecteerde identiteiten in symbiose leiden tot een 
nieuwe ervaring.

Hier gaan foute of oude realiteitsvormen niet verloren, 
maar dragen expliciet bij tot een geactualiseerde 
beleving : double exposure!



Dank aan Sint-Lukas [en dan vooral aan Carl en Hugo] om mijn kritische blik aan 
te scherpen, om me te pushen het beste uit mezelf te halen, om me de kans te 
geven mezelf te ontplooien en me te helpen kanten te ontdekken van mezelf die 
ik nooit voor mogelijk hield. Oprecht bedankt voor vijf jaar zelfreflectie en fijne 
gesprekken. Het was zwaar, maar het absoluut waard.

Dank aan nonkel Stefan en tante Gitim om hun [fysieke en emotionele] deur voor 
mij open te stellen, zoals ze dit eigenlijk altijd al deden. Ook jullie wil ik oprecht 
bedanken voor de fijne gesprekken!

Dank aan mijn ‘double exposure-gezin’, dat me van alle kanten en op verschillende 
niveaus omringt. Dank aan Mama, papa, Stef, Moerad [aka Greg], Anouk en Lot 
om me doorheen die vijf jaar te steunen op alle mogelijke manieren. Zonder jullie 
was het nooit gelukt.

Dank aan Sanny en Jacques voor de vele dagen ‘garage-werk’ de voorbije vijf jaar. 
Ik heb er veel van geleerd, maar vooral veel van genoten.

Dank aan mijn vrienden die mij inspireren en motiveren. Dank Freundschaften! 
Jullie zijn geweldig.

Dank aan Otto om het pluizige licht aan het einde van veel donkere tunnels te zijn!

En als laatste ook dank aan Jens, mijn boksbal, gedachten-verzetter en grootste 
supporter. Dank om altijd mijn gezever met een even geïnteresseerde blik te 
aanhoren [al dan niet gemeend]. Dank om er onvoorwaardelijk voor me te zijn. 
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