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Het indrukwekkende werk van Ensamble Studio mag in een themanummer over constructie 
niet ontbreken. Met name het eigen woonhuis van de architect-partners Antón García-Abril 
en  Déborah Mesa spreekt niet alleen ruimtelĳk maar vooral ook wat betreft opbouw tot de 
verbeelding. Bouwformatie ontmoet de architect in zĳn Hemeroscopium-huis in Madrid.

Architectuur 
als voortdurend 
experiment 

Ensamble Studio
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Reuzenformaten
Het eerste zicht op het huis is inderdaad 

spectaculair. Boven de ommuurde kavel lĳken 

de gigantische stalen en betonnen balken weg 

te zweven, nog slechts tegengehouden door de 

ruwgehakte ‘sluitsteen’ van twintigduizend 

kilo… Voor de oude Grieken verwees ‘Hemero-

scopium’ naar de plek waar de zon onder gaat. 

Een plek die je in de verte wel kunt zien en 

die refereert aan de horizon als fysieke limiet, 

maar toch meer als toespeling op een plaats die 

slechts in ons hoofd bestaat, telkens verande-

rend en vooral gedefinieerd door het licht en 

door de tĳd. Natuurlĳk is de naam hier gebruikt 

als een poëtisch statement om de ongewone 

ruimtelĳke ervaring te ondersteunen, hoewel 

zĳn vader ooit een compositie al zo noemde. 

García-Abril experimenteerde eerder met de 

toepassing van bouwonderdelen uit de civiele 

wereld bĳ een woning voor een aangetrouwd 

familielid in Malaga. Op mĳn vraag hoe 

zĳn opdrachtgever reageerde op die reuzen-

formaten, zoals de betonbalk die daar al zo 

hoog is als een complete verdieping, vertelde 

hĳ dat alles op rolletjes liep totdat de bouw 

begon. Bĳ de eerste aanblik van de industriële 

opbouw verklaarde deze zwager van zĳn zus 

hem echter direct voor gek, waarna hĳ enkele 

maanden zelfs niet meer met hem sprak. Tot 

het huis ‘Casa Martemar’ (zie coverfoto) werd 

opgeleverd en hĳ het verrassend rĳke leven 

in deze unieke architectonische binnen- en 

buitenruimte langzaam leerde waarderen. 

Het verwerken van bĳzondere ruimtelĳke 

ervaringen heeft immers gewoon tĳd nodig, 

stelt de architect.

Zeven elementen
Bĳ het ontwerp van zĳn eigen Hemerosco-

pium-huis ging Antón nog een flinke stap 

verder. Hier zĳn zeven enorme constructieve 

elementen op en over elkaar heen gestapeld 

om drie grote leefruimtes (de keuken met eet-

tafel, de grote zitkamer en de open slaapver-

dieping) rond een vierde ruimte (de open patio 

met zwembad) vorm te geven en ruimtelĳk te 

begrenzen.

Allereerst een verdiepinghoge betonnen I-balk 

op de erfgrens (1), dan haaks hier bovenop – als 

begrenzing van de patio – een omgekeerde 

‘Bij de eerste aanblik van de industriële opbouw verklaarde deze zwager van zijn zus 
hem echter direct voor gek, waarna hij enkele maanden zelfs niet meer met hem sprak’

betonnen U-balk (2) die met een kort overstek 

aan de andere zĳde afsteunt op een kolom. Op 

dit uiteinde wederom een verdiepinghoge be-

tonnen I-balk (3) – als andere haakse grens aan 

de patio – en ook opgelegd op een kolom. Dan 

een verdiepinghoge stalen vakwerkligger (4) 

die weer terugkeert naar de eerste betonbalk. 

Verder met een naar boven geopende U-balk 

(5) dwars door de patio, halverwege gedragen 

door een V-vormige kolom en met een gewone 

kolom aan het eind. Vervolgens bovenop 

de V-kolom een betonnen I-balk (6) die in 

evenwichtstoestand is geplaatst met aan het 

ene uiteinde het laatste stalen spant (7) voor 

het dragen van het dak en ten slotte bovenop 

de andere zĳde het ‘tegengewicht’ van twintig 

ton steen… De architect noemt dit gekscherend 

de ‘G-spot’, als uitdrukking van de zwaarte-

kracht die de gehele structuur beheerst. En 

inderdaad worden bĳna alle onderdelen op 

druk belast, slechts een enkele balk is uitge-

kraagd. Een jaar rekenen en tekenen en het 

dan binnen een week opbouwen, het blĳft een 

wonder…

Experimenteren niet voorbĳ
Nu de crisis ook in Spanje op zĳn hoogtepunt 

is, heeft het bureau na de recente transforma-

tie van het voormalige Madrileense slacht-

huiscomplex tot een groot cultureel centrum 

geen opdrachten meer in het vaderland. Een 

aantal projecten in het buitenland staat even-

Er bestaan twee volstrekt verschillende manie-

ren om een architectonische ruimte tot stand 

te brengen. De meest gebruikelĳke is het ma-

ken van de ‘opstand’, door aan het ter plaatse 

vlak gemaakte aardoppervlak bouwmateria-

len toe te voegen, die vervolgens gezamenlĳk 

de architectonische ruimte omsluiten. Of als 

andere uiterste de ‘uitholling’, in casu het net 

zolang weghalen van materiaal uit de aarde 

tot daar een holle architectonische ruimte ont-

staat. Die dus wordt begrensd door die aarde 

zelf, met als natuurlĳke voorbeeld de grot.

Er zĳn maar weinig architecten die beide 

vormen van architectuur diepgaand onderzoe-

ken en daar dan ook nog met grote beheersing 

bĳzondere voorbeelden van realiseren. Hoewel 

de relatief jonge Spaanse architect Antón 

Garcia-Abril (44) ook al enkele zeer grote 

opdrachten uitvoerde, zĳn het vooral de ont-

werpen die hĳ voor zichzelf of voor zĳn familie 

maakte die bewondering wekken en waarvan 

de bĳzondere beelden de wereld veroveren.

Hooi als verloren bekisting
Een voorbeeld van architectuur als uitholling 

zien we in zĳn zogenaamde Truffelhuis, een 

kleine vakantiewoning voor de familie in het 

Noord-Spaanse Laxa. Het maakproces is een 

belangrĳk onderdeel van de charme van dit 

bescheiden project en dat is dan ook compleet 

vastgelegd op video (zie www.bouwformatie.nl).

In een bosrĳke omgeving met uitzicht op de 

oceaan wordt bovenop een heuvel een kuil 

gegraven met daarin een werkvloer van beton. 

Vervolgens worden in het midden van die 

vloer enkele lagen van rechthoekige balen 

hooi opgestapeld. Daarna worden de hooi-

balen rondom weer ingepakt met beton, dat 

bĳna vrĳelĳk uit de betonpomp stroomt. Dit 

stapel- en stortproces wordt herhaald, totdat 

de door het hooi gevormde binnenruimte de 

noodzakelĳke hoogte heeft bereikt. 

Ten slotte wordt de zo ontstane en ruwe 

reuzen-‘zwam’ afgedekt met een toplaag van 

beton. En dan komt het. De zwam wordt uitge-

graven en met een grote zaagmachine wordt 

er aan twee kanten een stuk afgezaagd, zodat 

ook het hooi daar in de gekantrechte vlak-

ken zichtbaar in beeld komt. Hier zullen later 

het grote raam en de toegangsdeur tegenaan 

worden gemonteerd. De ruimte zelf ontvouwt 

zich nu als een bĳzonder en grotachtig interi-

eur door het weer weghalen van het hooi. In de 

videofilm suggestief begeleid door een bruine 

koe die de ruimte binnengaat en daar in ieder 

geval de laatste hapjes hooi herkauwend tot 

zich neemt.

Onnavolgbaar: hooi eerst gebruikt als ‘verloren’ 

bekisting, maar niet verloren als veevoer.

Architectuur en wetenschap
Antón García-Abril wordt in 1969 geboren in 

Madrid als zoon van een beroemde compo-

nist met dezelfde voornaam. Hĳ ontwikkelt 

eveneens een liefde voor de muziek en gaat 

piano en muziektheorie studeren. Op zĳn 

achttiende sturen zĳn ouders hem naar de 

Verenigde Staten om daar zĳn muziekstudie 

te vervolgen, maar ook om andere disciplines 

te onderzoeken. In dat jaar ontdekt hĳ dat hĳ 

eigenlĳk architect wil worden. Hĳ studeert in 

1996 af en vanuit zĳn wetenschappelĳke en 

historische belangstelling, met name voor de 

technische middelen waarmee de architectoni-

sche ruimte tot stand komt, behaalt hĳ tevens 

zĳn doctorstitel. Hĳ geeft les aan de univer-

siteit van Madrid en werkt bĳ verschillende 

architecten – waaronder Santiago Calatrava en 

Alberto Campo Baeza – alvorens in 2000 samen 

met zĳn vrouw hun eigen bureau Ensamble 

Studio op te richten. Momenteel is hĳ naast zĳn 

architectuurpraktĳk tevens hoogleraar aan de 

School of Architecture and Planning van het 

beroemde Massachusetts Institute of Techno-

logy (MIT) in Cambridge, USA en bereidt hĳ een 

tweede promotie in de civiele techniek voor.

Bliksembezoek
Het Spaanse sociale leven bestaat niet zonder 

drank en spĳzen en het verbaast me dan ook 

niet dat ik direct na aankomst in Madrid per 

telefoon naar een restaurant in een buitenwĳk 

wordt gedirigeerd voor onze ontmoeting. Ik 

schuif aan een rĳkgevulde tafel aan alwaar het 

gehele architectenbureau inclusief alle bui-

tenlandse stagiaires gezamenlĳk de middag-

maaltĳd gebruikt. Daar blĳkt dat Antón slechts 

drie dagen in Europa is voor een kort bezoek 

aan het bureau en voor het geven van een 

belangrĳke lezing in Bologna. Het dagelĳkse 

contact met zĳn mensen verloopt vanwege 

zĳn verblĳf in de Verenigde Staten geheel via 

een 24/7-combinatie van Skype en internet, 

waarbĳ ze in realtime aan elkaars schetsen 

kunnen werken. Maar vandaag is het dus feest, 

want ze zien hem maar weinig in levenden 

lĳve en ik ben dankbaar dat hĳ ook nog ruimte 

voor mĳ heeft willen maken.

Het restaurant in Las Rozas ligt vlakbĳ zĳn 

inmiddels beroemde Hemeroscopium-huis 

waarvoor ik de reis gemaakt heb en we rĳden 

er met z’n allen na de maaltĳd in colonne naar 

toe, want inmiddels is ook het architecten-

bureau daar gevestigd.

De Spaanse architect Antón Garcia-Abril.

Opbouw van het Hemeroscopium-huis.
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eens ‘on hold’, maar komende maand wordt 

na twee jaar bouwen de oplevering gevierd 

van het grote Theatro Cervantes in Mexico 

Stad. Een ondergronds theatercomplex (de 

uitholling) met boven de entree een enorm 

dak van in elkaar geschoven staalplaten als 

spectaculair ruimtelĳk element, gedragen 

door slechts drie samengestelde stalen ko-

lommen (de opstand). 

Omdat García-Abril nu in Amerika verblĳft, 

heeft het bureau inmiddels bezit genomen van 

zĳn woonhuis en de omliggende tuin. Die staat 

dan ook vol met maquettes van gevouwen 

staalplaat, het materiaal dat een aandachts-

punt vormt voor nieuwe experimenten. 

Zoals met de bescheiden kantoorruimte op 

wielen die op het garagepad in aanbouw 

is, met als constructieve basis een Italiaans 

systeem voor metalen boekenkasten. De stagi-

aires schroeven dat nu samen in elkaar, mede 

onder leiding van technisch bureaupartner 

Javier Cuesta. 

Al met al een mooie ontmoeting met een 

uniek architectenbureau en een bovenmatig 

getalenteerde architect en wetenschapper. We 

zullen ongetwĳfeld nog veel van ze horen. Bĳ 

het afscheid memoreer ik mĳn ontroering bĳ 

het zien van de koe die de verloren bekisting 

van het Truffelhuis opat. Antón gaf daarop het 

prachtige en vooral Spaanse antwoord: 

‘Je begrĳpt Kees, toen alles daar klaar was, heb-

ben we met z’n allen die koe opgegeten.’



Bouwformatie Nr.3  | november 2013Nr.3  |  november 2013 Bouwformatie

41Innovatieve architectuur40 Innovatieve architectuur

Het Truffelhuis.Het Hemeroscopium-huis.


