
Wie niet durft, heeft op voorhand al verloren… Deze bespiegeling is niet 
van mij, maar van Andrée Putman. Aan lef  en moderniteit heeft het haar 
nooit ontbroken. En laat dat nu de sleutel tot succes zijn. 

Deze editie van Villas staat in het teken van kleur. Prima, want kleur 
ver trekt van een groots idee: de zoektocht naar het positieve in het  
dagelijkse leven. Het leven is aan de durvers. Aan zij die kleur inzetten, 
klassiekers overboord gooien en materialen mixen, wars van alle clichés. 
Kleuren combineren, de harmonie verstoren, spelen met contrasten of  
net discrete keuzes maken is niet weggelegd voor de eerste de beste 
kleurenspecialist. Dat maakt van hem nog geen Luis Barragán of  Paul 
Klee. Kleur heeft ook, en wellicht vooral, te maken met licht en context. De 
woningen in dit nummer baden in het licht omdat ze gefotografeerd zijn 
onder de Californische zon, in Zuid-Afrika of  in volle zomer, aan een meer 
in Ontario. Die welhaast mystieke aantrekkingskracht tot licht is ook een 
constante in het oeuvre van Tadao Ando, de meester van de abstracte 
architectuur. Zijn benadering van beton, van zwevende volumes en van 
de dialoog tussen vorm en tijd is ronduit opmerkelijk. Net zoals de composi-
ties van Pierre Koenig en Richard Neutra dat zijn. Waarbij architectuur, die 
volledig opgaat in de omgeving, ook een spel is van de juiste verhoudingen. 
Woningen die mooi ogen en waar het mooi wonen is. 

Net zoals ik placht te doen, willen deze ontwerpers niet ‘decoreren’, maar in 
het licht zetten. Vanuit deze optiek zoomen architectuur, decoratie, design 
en kunst maximaal in op de wereld. Dit ‘maximalisme’ is de weg naar de 
vrijheid. 

To not dare is to have already lost... No, not my own pearl of  wisdom, but 
that of  Andrée Putman, who never compromised with audacity and modernity.  
The key to success. 

In this new issue of  VILLAS, the spotlight is on colour. And what better time to 
be inspired by the idea of  looking for the positive in everyday life? Daring to 
use colour means daring to live, to shake up the classics, to mix and match 
materials while ignoring all the clichés. But associating colours, upsetting  
harmonies, playing with contrasts, or knowing when less is more, is beyond the 
means of  most of  us common mortals. Not everyone can claim to be a Luis 
Barragán or Paul Klee! Colour is also - and perhaps above all - a question of  
light and context. The properties featured in this magazine perfectly embody 
this luminosity, designed as they are to soak up the Californian or South African 
sun, or to catch the high summer rays on the shores of  a lake in Ontario. This 
almost mystical attraction of  light is also an inextricable part of  the work of  
Tadao Ando, the Master of  Abstraction in architecture. The way he makes 
concrete and suspended volumes talk and nurtures a dialogue between form 
and time is remarkable. As are the compositions of  Pierre Koenig or Richard 
Neutra, who perfectly understood the importance of  adopting the correct 
proportions and ensuring that the architecture blends into its environment. 
Houses that are beautiful to look at ... and beautiful to live in. 

As is true of  my work, these creators do not ‘decorate’, they illuminate. From 
this angle, architecture, decoration, design, art, in VILLAS, mean opening up 
the largest possible window onto the world. A ‘maximalism’ that is the mother 
of  freedom.
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Architect of the decisive moment: ‘Enchant our daily life’


