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Villa Empain. Boghossian Foundation

Nieuw boek over Villa Empain, een echte Art Deco-tempel van architect 
Michel Polak in de vroege jaren 1930, waarvan de tiende verjaardag van 
de restauratie werd gevierd in 2020.

De geschiedenis

Het was in 1930, slechts 22 jaar oud, dat Louis Empain, tweede zoon van de rijke 
zakenman Edouard Empain, begon aan het project van de bouw van de villa 
waarvoor hij in Brussel bedoelde, in de huidige laan Franklin Roosevelt. Haar 
vader, die was geridderd door Leopold II, stierf een jaar eerder. Louis en zijn 
broer, Jean, staan daarom aan het hoofd van het immense rijk dat hun vader 
bouwde. De architect, Michel Polak, wordt een essentiële figuur in de Art Deco in 
Brussel. Hij voerde daar tal van projecten uit, verschillende hotels, evenals de 
Anspach-galerijen en het administratieve hoofdkantoor van de Electrobel 
Company. Zijn bijzonder weelderige stijl ontvouwt zich in grote ruimtes die 
klassiek blijven en die ornamenten combineren die getuigen van de invloed van 
de Weense afscheiding. Toen Louis Empain de bouw van zijn villa toevertrouwde 
aan Michel Polak, was hij al geïnteresseerd in de architectuur van zijn tijd. Uit 
gesprekken met zijn vader heeft hij een grote nieuwsgierigheid naar Art Deco, 
terwijl zijn voorliefde voor hedendaagse creatie en pedagogie hem ertoe bracht 
de experimentele benaderingen van het Bauhaus te waarderen. Het door Michel 
Polak voor hem ontworpen project illustreert deze twee trends goed: aan de ene 
kant de luxe van materialen en details die Art Deco dierbaar zijn; anderzijds de 
eenvoudige en symmetrische lijnen van de modernistische architectuur waaruit 
alle overbodige versieringen zijn verboden. Het staat buiten kijf dat Villa Empain 
extreme verfijning vertoont. Dit blijkt uit de keuze van de gebruikte materialen, 
zoals het gepolijste graniet van Baveno aan de gevels, de marmer van Escalette 
en Boisjourdan aan de binnenkant, het Indiase moiré palu-hout, walnoot en 
walnotenhout, rozenhout en eiken, ijzerwerk prachtig bewerkt, gedecoreerd glas 
in lood en glas, mozaïeken, ... Het zwembad, dat de villa uitbreidt, is ook een van 
de modernste van de tijd.

Toen de Boghossian Foundation het in 2006 verwierf, vereiste de vervallen staat 
een volledige restauratie. Dit begon in de zomer van 2008, na de classificatie van 
de site, zal eindigen in 2010.

Het boeck

Het boek heeft als doel de geschiedenis van de Villa Empain te herpositioneren in 
zijn historische context. hij onderzoekt ook de carrière van de architect Michel 
Polak en de Belgische architecten van het interbellum. Een deel van het boek is 
gewijd aan de restauratie van de plaats met de nadruk op het smeedwerk van 
Edgar Brandt en Alfred François evenals het glazen dak van Max Ingrand of de 
tuin. Het boek is bijzonder goed gedocumenteerd en bevat talloze archiefbeelden 
en visuals die het restauratiewerk van de Villa documenteren. Eigendom van de 
Boghossian Foundation, heeft het vandaag Villa Empain een plaats gewijd aan 
artistieke en culturele dialoog tussen Oost en West gemaakt.




