
DE COKER GALLERY 

In een voormalig koetshuis aan de Gentse Coupure is in februari 2005 een architectuurgalerie 
geopend. Initiatiefnemer Johan De Coker, oprichter en voormalige eigenaar van de Gentse 
designwinkel Surplus, wil in de eerste plaats architecten een platform aanbieden om “te 
reflecteren over de functies van architectuur”. De website van de galerie preciseert dat vooral 
de maatschappelijke betekenis van de bouwkunst aandacht krijgt, met de nadruk op de relatie 
tussen het individu en de gebouwde omgeving. Iedereen wordt immers “op een heel directe 
manier beïnvloed door de architecturale taal van zijn omgeving”.  

De openingstentoonstelling lijkt niet meteen een vertaling van dit opzet. Onder de titel 
Dimensies focust de galerie op het werk van de pas overleden Belgische ontwerper Maarten 
Van Severen. De tentoonstelling werd samengesteld door Van Severen zelf, net als zijn 
recente retrospectieve in het Gentse Design museum, maar de galerie toont nauwelijks ‘werk’ 
van de ontwerper. We zien een beperkte selectie foto’s, genomen door Van Severen zelf en 
afgedrukt op groot formaat. De beelden evoceren zijn persoonlijke werk- en leefwereld. Op 
een van de galeriemuren kleefde hij een foto (op ware grootte) van het raam in zijn atelier. 
De andere beelden hangen aan de wand en tonen een desolaat landschap, naakte lichamen, 
een huis...  

De galerie stelt welgeteld één ‘designproduct’ tentoon. Twee afzonderlijke, quasi lege kamers 
demonstreren het gebruik van de lichtgevende verf starlight blue/glow in the dark, die Van 
Severen recent ontwikkelde. Deze verf lijkt licht te absorberen, om het weer af te geven in het 
donker. De twee kamers doen zich in eerste instantie voor als een soort meditatiecellen, maar 
de verlichtingsbakken die op de grond liggen en die de verf moeten ‘opladen’, alluderen op de 
pragmatische kant van deze demonstratie.  

Het volgende project lijkt meer aan te sluiten bij de intentieverklaring van de galerie: het gaat 
over de “sociale rol van de stedenbouwkundige diensten”. De Coker heeft aan verschillende 
architecten gevraagd om een gevel uit te kiezen die volgens hen “de sfeer van de stad op een 
negatieve manier beïnvloedt”. Daarnaast zullen enkele kunstenaars de “betekenis van de 
gevel” bevragen. 
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