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Wegens ruimtegebrek ging het kunstencentrum nOna te 
Mechelen over tot het inpalmen van een aangrenzende 
voormalige drukkerij. Het gaat om een cluster van afzon-
derlijke bedrijfspanden met complexe staal- en beton-
structuren, gelegen in een binnengebied van een bouw-
blok in hartje Mechelen. Een smal steegje verbindt de site 
met  het kunstencentrum en de straat. Het gebouw wordt 
omgevormd tot tijdelijke oefenzalen.  

De ondertitel van het project ‘united colours of nOna’ 
verwijst niet alleen naar de tijdelijkheid van het pro-
ject, maar ook naar de progressieve doelstelling van het 
kunstencentrum tot bevordering van culturele interactie.  
Elk van de oorspronkelijke 4 ruimtes wordt afzonderlijk 
in de verf gezet.  Elke ruimte krijgt zijn eigen kleur, zijn 
eigen sfeer, zijn eigen identiteit. Alle onvolmaaktheden en 
details worden geabstraheerd, verzwicht door kleur. De 
oefenruimtes zijn louter functionele ruimtes die voldoen 
aan de essentiële eisen van techniek en akoestiek. Ze 
worden ingeplant als zwarte gaten, negatieve ruimtes. De 
positieve - architecturale - ruimte die zo ontstaat is een 
veelkleurig labyrint: een vormloze ruimte voor informeel 
gebruik: meditatie, ontspanning, overleg, expo, feest...

United colours of nOna
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››› tijdelijke noodruimte voor artiesten in een voormalige drukkerij 

›››  cluster van afzonderlijke bedrijfspanden, 
 gelegen in een binnengebied te Mechelen

›››  verbonden met de straat door een smal steegje
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››› omvorming van het gebouw tot tijdelijke oefenzalen (zwart)

›››  united colours of nOna
     › tijdelijk project
     › bevordering culturele interactie
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››› de 4 oorspronkelijke ruimtes:  
      › elk een eigen kleur, eigen identiteit
      › veelkleurig labyrint, positieve architecturale ruimte

››› oefenruimtes:

   › louter functioneel, voldeden aan technische & akoestische eisen
      › zwarte gaten, negatieve architecturale ruimtes

0 0 1 5





dmvA
Drabstraat 10

2800 Mechelen
0032 15 33 09 86

info@dmva-architecten.be
www.dmva-architecten.be

Fotografie © Vercruysse & Dujardin


