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COLOUR AS A NARRATIVE

De parfumerie Illuminum in Londen hee! een 
nieuw interieur onthuld door de architect Anto-
nino Cardillo, die op een geheel nieuwe manier 
suggereert dat geur wordt doorgegeven aan een 
nieuwsgierig publiek.

Cardillo, die gefascineerd is door oude architec-
tuurpraktijken,  hee! het interieur geneutraliseerd 
met grijstinten, waarbij hij zich concentreert op het 
creëren van een textuurgrot, waar de geest niet kan 
worden beïnvloed door iets anders dan de texturen 
van het interieur, het licht  en de geur.
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COLOUR AS A NARRATIVE

Omringd door ruwe muren gemaakt met puzzo-
laanas uit de Vesuvius (zoals het zou zijn geweest 
voor de bouw van het Pantheon, in een verhouding 
van 6:4), is een voorzichtig boogvormige installatie 
van hangende mondgeblazen !essen met kurk die 
de 37 geuren bevatten. 
De meer intense aroma’s verzamelen zich op de top 
van de curve. Door het ontwerp van Cardillo zijn 
het de geuren die de ruimte kleur geven. Bezoekers 
kunnen de kurkdoppen verwijderen om de geuren 
te ruiken, waarbij de essenties puur intuïtief wor-
den waargenomen.

De installatie is als een link tussen geur, kleur en 
textuur. Cardillo gee" een nieuwe dimensie aan 
onze zintuigen die het communiceren van geur 
vernieuwt.
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SEVEN HOUSES FOR NO ONE

Het succes van een architect kan niet gemakke-
lijk worden gemeten, nog minder kan hij worden 
vergeleken.
Cardillo hee! geen vast kantooradres noch een 
kantoor in de klassieke zin. Hij hee! ook geen 
werknemers: de Siciliaanse architect ontwerpt en 
plant al zijn projecten alleen. 
Hij hee! zijn klanten zelf verworven, deels uit de 
vrienden en kennissen. Zijn afgeronde projecten 
kunnen worden geteld op een hand. Je zou kun-
nen denken dat Cardillo hoort bij de groep van 
onbekende architecten, maar dat is niet waar. Er 
zijn maar weinig architecten die naast de drie grote 
sterren Libeskind, Hadid en Koolhaas zo veel aan-
dacht hebben van de pers zoals Antonino. hiervoor 
zijn meerdere verklaringen, in het bijzonder, het 
media schandaal rond zijn denkbeeldige huizen: 
Seven Houses For No One.
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SEVEN HOUSES FOR NO ONE
I - ELLIPSE 1501 HOUSE

Met gerenderde Photoshop-a!eeldingen hee" 
Cardillo internationale critici en hun lezers beto-
verd met denkbeeldige architecturen. Zijn zeven 
huizen zijn perfecte illusies van een uitzonderlijke 
architectuur, kleurenschema en details. 
Antonino zijn werk legt een brug tussen realiteit en 
droom, waarheid en #ctie. 
Het huis is niet rond, maar de geometrische opstel-
ling verwijdt zich naar het oosten en het westen om 
het licht van de zon te verwelkomen.
‘Het licht van de hemel’ maakt een veranderlijke 
architectuur, die letterlijk de voorbijgaande tijd 
uitdrukt. Het licht kleurt de ruimte en verandert 
bij zonsopgang en -ondergang. Om deze verande-
ringen te ondersteunen is het interieur kleurloos of 
neigt naar grijs.
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SEVEN HOUSES FOR NO ONE
II - VAULTED HOUSE

De vloer in travertijn en een bekleding van Vene-
tiaans stucwerk verspreid zich over de ruime. 
Tegelijkertijd hee! het licht de mogelijkheid om de 
ruimte te interpreteren. Aan de zuidkant verwel-
komt de positie van de ramen in de winterzon..
Aan de andere kant van de hal, naar het noorden, 
krimpen de ramen naar de hoeken en worden ze 
verticaal. 
Van vloer tot plafond nemen de openingen het 
vluchtige licht van de zon op bij zonsopgang en 
bij zonsondergang in de zomer, die diagonaal de 
ruimte binnendringen en de ruimte met nieuwe 
betekenissen inkleuren.
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SEVEN HOUSES FOR NO ONE
III - HOUSE OF CONVEXITIES

‘If architecture is music in stone can its ‘limbs’ 
dance? Architecture only remains still in pictu-
res. In real life its natural state is one of transi-
tion. Both man and light move within it.’
- Antonino 
Ook hier speelt invallend licht en de vormge-
ving van ramen en muren een belangrijke rol 
voor het ervaren van de ruimte. Dit suggereert 
de onbepaaldheid, veranderlijkheid, schaduw-
werking. Architectuur wordt geïnterpreteerd 
door de ‘ledematen’ van de architectuur. 
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SEVEN HOUSES FOR NO ONE
IV - MAX’S HOUSE IN A SMALL LAKE

‘Research, o!en, is a path orientated by inco-
herent choices, and yet the willingness to be 
permeated by the unexpected o!en reveals 
new keys to the comprehension of reality, 
which, being by its very nature constructed 
from a geography and from a relatively in"nite 
time, is unstable and insecure. Our present is 
just one of the possible outcomes of reality and 
its progressive ful"lment in history is perhaps 
casual. Every day of every life passed could 
have been di#erent. $ose thoughts stimulated 
the ideation of Max’s house in a small lake.’
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SEVEN HOUSES FOR NO ONE
V - CONCRETE MOON HOUSE 

Twee afzonderlijke delen van een woning 
vormen een   verhaal tussen twee verschillen-
de identiteiten. Volgens plan bestaat het huis 
uit twee delen: één publiek dat lijkt op de 
betonnen maan die uit het zwembad aan de 
voorkant tevoorschijn komt; het andere pri-
végedeelte neemt de vorm aan van een lang, 
smal gebouw tegen de omtrek, dat een portiek 
creëert die openstaat voor de tuin, maar afge-
sloten is voor de parkeerplaats.
Hoewel ze verschillen hebben de elementen 
een relatie, en resoneert het geluid van de ene 
in de andere.
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SEVEN HOUSES FOR NO ONE
VI - HOUSE OF TWELVES 

Het waren de ruïnes van het oude Rome die dit 
project inspireerden. De ruïne vertelt ons over 
de tijd die voorbijgaat, van langzaam uitster-
vende schoonheid, en in dit roept het langza-
me verval op, alsof het gevangen zit tussen de 
architectuur en zijn de!nitieve vernietiging.
House of Twelves probeert een antwoord op 
een onderbroken verhaal te bedenken door een 
combinatie te maken van hedendaagse ideeën 
en die van de late oudheid, zoals de horizon-
tale opeenvolging van meerdere ruimtes en 
vormen, aaneenschakelen.
De woonruimte, met zijn doorschijnend gewelf 
in goudmozaïek, de rimpelingen van water en 
de daaruit voortvloeiende re"ecties van licht, 
verschijnt in de binnenplaats als een barokke 
‘kamer van licht’.
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SEVEN HOUSES FOR NO ONE
VII - PURPLE HOUSE

 

Purple House vertegenwoordigt een persoonlijke 
reis naar de Normandische geschiedenis.Wat waren 
de vergeten uitwisselingen tussen Engeland, Wales, 
Ierland, Sicilië en het Midden-Oosten?
Omringd door massieve muren en een symme-
trische binnengevel met kristallen koepels onder-
zoeken de architecturale vormen wat ons in deze 
geschiedenis verenigt. Compact, complex, onder-
drukkend, expressionistisch, het interieur van deze 
grotsculptuur ademt ook hier licht.
Bij zonsondergang wordt de hal echter donkerder. 
De architectuur is simpel gemaakt van steen, 
cement en een paarse kleur maar hee! nog een 
extra dimensie.
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SPECUS CORALLII
HOOFDBEZOEK

 
Het eerste bezoek en de plaats waar we het meeste 
verbleven, gedurende de kijkstage, is de Cattedrale 
di San Lorenzo in Trapani. Slechts een paar straten 
verder van het hotel, midden in het centrum van de 
stad opende hij een kleine groene deur in een smal 
steegje, de deur naar zijn (tot nu toe) voorlaatste 
project: Specus Corallii. 
‘!e Coral Cave’ is een toevluchtsoord voor de 
wereld. De plaats waar de stad haar sacrale dimen-
sie herwint.
Voor dit zorgvuldig opgebouwde project, keerde 
Antonino Cardillo terug van Londen naar Trapani, 
zijn geboorteplaats. 
De architect kende de kamer van de kathedraal in 
Trapani uit zijn kindertijd., maar de plaats was erg 
vervallen en leeg voor jaren.
 Het begon met een foto, een rendering, waar-
mee hij de oudste priester van de Cattedrale di 
San Lorenzo, kon overtuigen. Het resultaat is een 
low budget project dat er niet uitziet als een laag 
budget.
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SPECUS CORALLII
HOOFDBEZOEK

 
De koraalgrot spreekt over al het heilige dat uit 
de zee komt. Het ontwerp is geïnspireerd op de 
schaal- en koraalbeelden van de stad Trapani, één 
van de belangrijke vissershavens aan de westkust 
van Sicilië.
Het verhaal van de komst van de Madonna uit de 
zee en de gebeeldhouwde stenen van haar hei-
ligdom laat zien hoe, samen met de traditie van 
koralen, het thema een fundamentele mythe is van 
de heiligheid van de stad.
De kleur en de ruwe oppervlakken op de muren 
verwijzen in de ene ruimte naar de aarde en in 
de andere ruimte naar de zee geïnspireerd op de 
klassieke elementen uit de oudheid. “!e colour 
and tactile surfaces of the Specus rediscover the 
sensuality of the stone and dust that speak of the 
place and the bowels of the earth where they were 
carved,” he added.
“!us the Coral Cave, with its evocation of a 
mysterious underwater dimension, relates that 
consciousness which, from the sea, has sedimented 
for millennia the sense of the life of the city and its 
landscape.”
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SPECUS CORALLII
HOOFDBEZOEK

 
Het gewelf van de hoofdruimte is bedekt met grof 
aangebrachte pleister en is gedempt roze geschil-
derd. De onderste delen van de muur zijn bekleed 
met grote platen van poreus kalksteen, een mate-
riaal dat ook in de gepolijste staat op de vloeren 
is aangebracht. Het roze kleur verwijst naar de 
aardtinten.
Diepe ramen hoog in de muren boven de kalksteen 
baden de ruimte in natuurlijk licht.
Deze ramen bevatten ook massieve kastdeuren, 
die harmoniëren met de warm getinte muren en 
vloeren
Het is een pleister die er nooit hetzelfde uitzien 
aangezien het terplaatse pas wordt aangebracht.
De muren en gewelfde plafonds van de schemerige 
gang zijn bedekt met contrasterende, koel getinte 
groene en grijze pleister, terwijl de vloer bestaat 
uit een combinatie van gepolijste en matte groene 
terrazzotegels.
De groene kleur verwijst naar de groenere tinten 
van de zee.
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SPECUS CORALLII
HOOFDBEZOEK

 
Opvallend in de ruimte zijn de details die gehan-
teerd worden. Dit geldt niet alleen over de plaat-
sing van de deuren maar gaat nog veel verder.
Bij de ingang zijn sommige constructies zodanig 
vormgegeven dat  samen met de plaatsing van het 
licht er een heel nieuw uitzicht ontstaat.
In de ceremoniële ruimte zijn er 5 planningen 
gemaakt voor het uitlijnen en de afmetingen van de 
tegels. De tegels aan de wand maken op hun beurt 
een mooie scheiding tussen muur en tegel door het 
hanteren van de Gulden Snede.
A: 56 middenste vloertegels van 103x100
B: 28 vloertegels aan de zijkant van 105x100
C: 4 vloertegels in de hoek van 105x52
D: 6 vloertegels aan de muren van 103x52
E: 2 vloertegels aan de grote ingang van 103x100
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SPECUS CORALLII
HOOFDBEZOEK 

Naast het uitlijnen van de tegels, spelen ook andere 
assen een belangrijke rol. Elk detail telt
Zo zijn zowel stopcontacten, deurklinken, schar-
nieren,als in de toiletten, de lavabo’s, of zeepdis-
pender, verbonden aan een bepaalde as.
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SPECUS CORALLII
HOOFDBEZOEK 

Symmetrie, archetypische vormen en bogen zijn 
elementen die keer op keer terug te vinden zijn in 
de architectuur van Cardillo.
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BEZOEKEN
ACHTERGROND 

Hij is geen planner, maar eerder een soort zwerver, 
die zijn vorige reis van Palermo naar Milaan, naar 
Rome, naar Londen en terug naar Sicilië naar zijn 
geboortestad Trapani hee! geleid. Afgezien van 
deze fysieke plaatsen, die Cardillo zeker hebben be-
invloed, speelt het verleden, de culturele en mense-
lijke geschiedenis, een veel meer doorslaggevende 
rol.
Het onderzoek naar het verleden is een onderzoek 
van het leven.
Antonino is een ontwerper die zijn eigen taal 
probeert te vinden en weigert de manier te volgen 
waarop andere architecten en ontwerpers vandaag 
werken. Hij vertrouwt op het idee van wat het 
betekende om in het verleden architect te zijn. Car-
dillo hee! een labyrint van waarheden en illusies 
gecreëerd. Om zijn visie te volgen was het dus zeer 
relevant om ons te verdiepen in de geschiedenis 
van Trapani. Volgens Cardillo is de Griekse cultuur 
een misdaad. De sculpturen waren niet wit! In het 
begin van de 19e eeuw werd ontdekt dat de ele-
menten van de Griekse tempels gekleurd moeten 
zijn. Classicisme was daarom niet wit, integendeel. 
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BEZOEKEN
MUSEO DELLE SALINE

Dit voormalig bedrij!e werd opgericht in de 17e 
eeuw door de wil van de eigenaar, Alberto Culcasi, 
dankzij de provinciale "nanciering.
Dankzij een rondleiding ontdek nu je de gebeur-
tenissen van een geschiedenis van Trapani die 
eeuwen en eeuwen teruggaat.
Als je deze plaatsen bezoekt, kun je de harmonieën 
ontdekken van een gebied dat zee en land verenigt. 
Bovendien helpt de excursie om de hoge culturele 
waarde te begrijpen van een oude activiteit, nog 
steeds actueel, naast die van de wijnbouw.
Tussen de kanalen die de verschillende poelen van 
de zoutpannen verdelen, wandel je ondergedom-
peld in een charmante en kleurrijke sfeer van het 
product dat Trapani op de kaart hee# gezet.
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BEZOEKEN
MUSEO REGIONALE AGOSTINO PE-

POLI

Dit is museum is de beste plaats om de gehele ge-
schiedenis van Trapani en Sicilië te leren kennen. 
Het 14e eeuwse voormalige klooster van de Kar-
melietenvaders, werd uitgebreid gerenoveerd 
tussen de 16e en 18e eeuw. Het bewaard en vereerd 
het marmeren standbeeld van de “Madonna van 
Trapani”.
Ingeklemd tussen de zee en de berg Erice werd 
Trapani een belangrijke poort voor de controle van 
diverse commerciële havens, zo werd ze onlosma-
kelijk verbonden aan Carthago. Ook werd de stad 
getuige van de grote zeeslagen tussen Carthagers 
en Romeinen. Dit zal een grote invloed hebben. 
Trapani is herboren met de overheersing van de 
Arabieren.
Het museum illustreert de voorstelling van de 
kunst op het grondgebied van Trapani met een 
bijzondere verwijzing naar de decoratieve en 
toegepaste kunst, waarbij de stad voornamelijk 
overheerste op het gebied van koraalwerken, 
majolica, goud, zilver en beeldhouwkunst.
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BEZOEKEN
PARCO ARCHEOLOGICO DI 

SELINUNTE

Geïnspireerd op constructies van de architectuur 
uit de geschiedenis is ook bij Antonino, verhouding 
alles.  Hij houdt weinig rekening met de modulor 
van Le Corbusier, zoals vele andere architecten dat 
wel doen.
Met het bezoek aan Selinunte heb je des te beter 
een voeling met de verhouding ten opzichte van de 
constructies en de mens. Aansluitend een de ron-
leiding volgen in het museum maakt de fascinering 
en verbazing nog groter!
Selinunte werd rond 700 v. Chr. gesticht door kolo-
nisten uit het Griekse Megara (een ona!ankelijke 
stadsstaat op 35 km van Athene). Rond 580 v. Chr. 
brak er een con"ict uit met Elymiërs (een Siciliaans 
inheems volk) uit Segesta. Om steun te verkrijgen 
gingen de Grieken een verbond aan met Cartha-
go. In 415 v. Chr. kreeg Segesta haar bondgenoot 
Athene zover een expeditie te sturen. Als bondge-
noot van de Carthagers won de stad aan kracht en 
grootsheid. Selinunte werd nooit herbouwd en ver-
viel door de eeuwen heen tot ruïnes. . In 1950 werd 
met de opgravingen van de Akropolis begonnen.
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BEZOEKEN
PARCO ARCHEOLOGICO DI 

SELINUNTE
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BEZOEKEN
SEGESTA

Segesta is een oude Hellenistische stad in het 
noordwesten van Sicilië, in de provincie Tra-
pani.
Segesta was een van de belangrijkste steden 
van de Elymiërs, een van de drie inheemse vol-
keren die de Grieken op Sicilië aantro!en. Zij 
namen de Griekse manier van leven over. Se-
gesta lag voortdurend overhoop met Selinunte. 
De tempel van Segesta is een nooit afgebouwd 
Grieks heiligdom in Dorische stijl. Het werd 
rond 430-420 v.Chr. door de Elymiërs ge-
bouwd op een heuvel buiten de oude stad van 
Segesta en biedt een uitzicht op de omgeving.
Het is een Dorische tempel met 6 bij 14 zuilen 
op een basis die 21"56m meet en drie treden 
hoog is. De structuur van de tempel is com-
pleet met de entablatuur en het tympanon. De 
zuilen hebben geen cannelures, de handvatten 
die gebruikt zijn om de blokken op te tillen 
zijn aan de basis nog te zien en er is geen spoor 
van een cella of een dak. 
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BEZOEKEN
SEGESTA
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ANTONINO CARDILLO
SICILIË - TRAPANI


