
Een zetel hoort thuis in een salon, een tuinmeubel in de tuin...

Zou je denken.Maar dat het ook helemaal anders kan, bewezen

enkele mensen uit Overijse:AnneliesTastenhoye van de gelijk-

namige meubelzaak, art director Bart Abeloos en fotograaf

MarcWauters. Om de nieuwe huisstijl van top-designmeubelen

bij meubelenTastenhoye nog beter te presenteren, werd in het

Muhka -het museum voor hedendaagse kunst in Antwerpen-

een fotoshoot georganiseerd met een reeks designmeubelen

van topmerken.

Twee opeenvolgende dagen waren ze ermee bezig, daar in het

museum nabij de Waalse Kaai in Antwerpen. Hoe ze precies

tewerk gingen? Dat is hun geheimpje. Maar het resultaat mag

er zijn. De fotoshoot heeft geleid tot een reeks spraakmakende

advertenties. Elke foto die Wauters voor het eindresultaat

selecteerde, is een kunstwerk op zich. En dat mag ook wel,

want ook de meubelen vanTastenhoye ontpopten zich tijdens

de fotoshoot tot een kunstwerk.

“Een meubel is een kunstwerk”

De familie Tastenhoye stond voor de vraag: hoe konden ze

hun meubelzaak in Overijse -die al ruim veertig jaar naam en faam

had in de streek- nog meer, en vooral een nieuwe uitstraling

geven? Zaakvoerster Annelies Tastenhoye: “Eind 2009 hadden

we onze toonzaal reeds aan een volledige “make-over” onder-

worpen: een totaal nieuw assortiment designmeubelen van

topmerken, maar ook een volledig nieuwe indeling, met veel

zwart/wit contrasten zowel binnen als buiten. De presentatie

van onze compleet nieuwe toonzaal in het piepkleine Eizer,

deelgemeente van Overijse, deed stof opwaaien.We kregen

heel veel en heel positieve reacties”.

De nieuwe, ingrijpende aanpak sloeg in. De nieuwe huisstijl

diende echter ook vertaald naar het brede publiek toe.

Daarvoor werd art director Bart Abeloos onder de arm

genomen. “Een nieuw logo en nieuwe advertenties moesten

voor een nieuwe uitstraling zorgen”, vertelt hij.“Het bestaande

fotomateriaal was creatief gezien te beperkt om er écht ‘uit te



springen’. Er zat geen degelijk concept achter, er was geen

interactie, er figureerden geen mensen in de getoonde interieurs...

We zijn dan met z’n allen gaan brainstormen. En gezien de

nieuwe designmeubelen van Tastenhoye toch wel pareltjes zijn,

kwamen we bij het concept van het “meubel als kunstwerk” uit”.

Bart contacteerde fotograaf Marc (www.studiowauters.com)

en die zocht en vond een goede locatie in het M HKA (de U

wordt in de nieuwe schrijfwijze van het museum niet meer

gebruikt...). Het museum was heel bereidwillig om mee te

werken. Met respect voor een aantal niet te verwaarlozen

huisregels mocht een team twee dagen vrij rondbewegen in

een deel van het museum. Een voordeel van het M HKA, dat

in 1987 de deuren opende als museum, is dat het gebouw

vlakbij de kaaien en de Schelde vroeger een graansilo was. De

hoge plafonds, het ruim binnenvallende daglicht en de witte

muren creëerden ideale omstandigheden voor de fotoshoot.

Veel praktische problemen deden zich niet voor. Uiteraard

mocht geen schade berokkend worden aan kunstwerken die

in het museum opgehangen waren.

Het eindresultaat is op zijn minst gezegd merkwaardig.Met een

citaat -dat zo van Magritte zou kunnen komen- zou je kunnen

zeggen“ceci n’est pas une table”.De meubelen profileren zich echt

wel als kunstwerken. De advertenties die uit de fotoshoot in het

Antwerpse museum volgden, betekenen een meerwaarde voor

de uitstraling van de meubelzaak. En daar was het hem uitein-

delijk ook om te doen. Met andere woorden: missie geslaagd!

Met dank aan

Meubelen Tastenhoye

Duisburgsesteenweg 85 - 3090 Overijse

t. 02-687 88 44 - www.meubelen-tastenhoye.be

www.abeloosdesign.be - www.studiowauters.com

Annelies Tastenhoye en art director Bart Abeloos:

“De nieuwe huisstijl sloeg in maar moest ook vertaald worden

naar een breder publiek”.


