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De verkenners
Hun studio’s zijn nog pril of in volle ontwikkeling, met industrieel design, conceptuele 
projecten, herontdekte ambachten, hergebruikte materialen... als core business. Alle zes 
gebruiken deze ontwerpers of ontwerpduo’s andere middelen, maar ze hebben hetzelfde 
doel: hun stem laten horen en stap voor stap uitgroeien tot een gevestigde waarde. 
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STUDIO NARRA
‘Onze ontwerpen zijn verhalen, een manier om ons 
uit te drukken en op zoek te gaan naar wie we zijn’

Of het nu een fauteuil van roestvrij staal is of een 400 meter hoge toren die de 
Brusselse skyline doorklieft, Nik en Robbe Vandewyngaerden ontwerpen surreële 
fictie. Studio Narra: twee broers die dol zijn op verhalen en tegenstellingen.  

Naam Studio Narra
Opgericht in 2019 door Nik en Robbe 
Vandewyngaerden (1994 en 1997, 
Zaventem). Nik is ingenieur en architect 
(KU Leuven en Politecnico di Milano); 
Robbe architect en designer (Accademia 
di architettura di Mendrisio). Ze wonen in 
Genève en Amsterdam
Specialiteit Galerieobjecten en 
architecturale projecten 
Awards Young Talent Architecture Award 
en Henry van de Velde Award
studionarra.com

Studio Narra begon als een creatieve uitlaat-
klep. De broers Vandewyngaerden, beiden ar-
chitect, volgden een internationaal parcours. 
Nik studeerde in Leuven en Milaan voor hij bij 
het agentschap Herzog & De Meuron in Bazel 
ging werken. Robbe studeerde in Mendrisio, 
Zwitserland, voor hij bij het Rotterdamse OMA 
aan de slag ging. “Werken voor die grote bu-
reaus is heel boeiend, maar de tijd die het in 
beslag neemt om een project gerealiseerd te 
krijgen, heeft ook iets frustrerends. Op een 
gegeven moment bedachten we dat meubels 
ontwerpen misschien een goeie manier zou 
zijn om onze concepten sneller in een tastba-
re vorm te gieten. We zijn heel verschillend 
van karakter, maar onze visies op architectuur 
lopen gelijk. Dus zijn we gaan samenwerken 
en dat voelde meteen heel natuurlijk.”

TEGENSTELLINGEN  
De broers houden van tegenstellingen. Hun 
eerste gezamenlijke ontwerp, kruk ‘Tamayi’, 
was bijvoorbeeld een ernstig gemeend maar 
ook heel speels object: een stapel schijven ven 
van bamboehout die je op elkaar stapelt in de 
volgorde die je zelf kiest, vormen een duur-
zaam en modulair meubel… maar ook een stuk 
speelgoed. Nik en Robbe hebben mooie herin-
neringen aan de vernissage in het Gentse Ate-
lier Ecru. Al de bezoekers, die recht van 
kantoor kwamen, begonnen met een grote 
grijns op het gezicht met die schijven te spe-
len. “Je moet architectuur en design niet te 
serieus nemen. Iemand die er niets van kent, 
moet er ook plezier aan beleven”, menen de 
broers. Hun meubels zijn vaak kleine bouw-
werkjes: als je hun ‘One Curve Chair’, een fau-
teuil gemaakt van drie roestvrijstalen bogen 

zou uitvergroten, kreeg je een soort van mo-
nument. “We hebben geen designopleiding 
gehad, waardoor we een zekere naïeviteit 
hebben behouden. Toch denken we als archi-
tecten op een gelijkaardige manier. Het doel is 
altijd om een idee tastbaar te maken. Of dat 
dat een meubel wordt, een vaas of een ge-
bouw, maakt eigenlijk niet uit.” 

VERTELLINGEN
‘Narra’ is de afkorting van ‘narratives’, het En-
gelse woord voor vertellingen. Bij dit duo 
draait alles om verhalen. Nik en Robbe om-
schrijven hun projecten als ‘surreal fictions’. 
Die ‘fictions’ hoeven, wat de broers betreft, 
zelfs niet te worden uitgevoerd. Hun ‘Needle 
in the Sky’, bijvoorbeeld, is een denkbeeldige 
toren van 20 meter en meer dan 400 meter 
hoog, die de maximale bouwcapaciteit van 
een vergeten bouwput in het noordkwartier 
van Brussel visualiseert. Met zijn mix van kan-
toor- en woonruimte geeft deze extreme wol-
kenkrabber ook een beeld van hoe de stad van 
morgen eruit zou kunnen zien. Een ander, 
(nog) niet uitgevoerd project is hun ‘Chair of 
Desire’, een ode aan La Mamma van Gaetano 
Pesce (fauteuil ‘Up’), die ze vertalen naar een 
erotisch, tegelijk mannelijk en vrouwelijk sym-
bool. Met Studio Narra lanceren de twee 
broers hypotheses. “Zo proberen we te weten 
te komen waar wij ons situeren, waar wij voor 
staan. Het is een zoektocht naar onszelf.” Hun 
eerste naam, ‘Objects With Narratives’, is nu 
de naam van hun platform, een soort van gale-
rie waarmee Nik en Robbe, samen met hun 
vriend Oskar Eryatmaz, het narratieve design 
van andere ontwerpers promoten en zo nog 
meer verhalen een podium te geven. 
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#1 ‘Fragmented Shelf’ (2021), een boekenrek, gemaakt van één enkele staalplaat die in avontuurlijke vormen werd versneden. #2 ‘Tamayi Stool’ (2019, een kruk, bestaande 
uit bamboehouten schijven met verschillende diameters, waarvan je de volgorde zelf kunt bepalen en veranderen. #3 ‘One Curve Chair’: drie stukken plaatstaal met 
dezelfde kromming vormen samen een fauteuil. Voor dit design sleepte Studio Narra een Henry van de Velde Award in de wacht. #4 ‘Tubular Table’ (2021) is een stalen 
tafel met buisvormig motief, ontstaan uit een project in samenwerking met Laurids Gallée (zie verder). #5 ‘Chair of Desire’ (2021) bestaat tot dusver alleen nog maar als 
concept, maar deze versmelting van vrouwelijke en mannelijke symbolen vertelt nu al een verhaal. Het is een ode aan de moederlijke ‘Up’-fauteuil van Gaetano Pesce. 
#6 Deze Brusselse wolkenkrabber is ook slechts fictie. Nochtans is ‘Needle in the Sky’ heel realistisch: op een perceel van 20 m2 zou het in theorie mogelijk zijn om meer 
dan 100 verdiepingen boven elkaar te bouwen. Elke verdieping zou een individuele entiteit vormen, die je kunt gebruiken als kantoor- of woonruimte. 
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