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Antonio Virga is een Italiaanse architect 
die, aan het begin van de jaren negentig, zijn 
gelijknamige architecten- en ontwerpstudio 
oprichtte in Parijs. De eerste jaren van zijn 
carrière werden gekenmerkt door renova-
ties van stedelijk erfgoed en interieurinrich-
tingen: van hoofdkantoren en showrooms 
tot privé-appartementen. Door de jaren 
heen bouwde hij een beroemd en veelei-
send klantenbestand op, met onder meer 
Dior, Céline, Diesel en Yves Saint-Laurent. 
Zijn architectuur laat zich omschrijven als 
functioneel en tegelijkertijd communice-
rend, met een duidelijke aandacht voor de-
tails en zuiverheid van lijnen. 

Vanaf de jaren 2000 worden zijn activitei-
ten meer divers. Zo wordt het ontwerpen 
van openbare gebouwen ook een belangrijk 
onderdeel binnen zijn bureau. Met studen-

tenresidenties, jeugdherbergen, collectieve 
huisvesting, winkelcentra en maneges kan 
hij zijn concepten van comfort en esthetiek 
op een grotere schaal brengen. Deze grote di-
versiteit aan programma’s past binnen zijn 
praktijk, die hij als generalistisch omschrijft 
en erfde van de Italiaanse cultuur.

Bij elk project legt de architect de focus op 
de locatie en haar identiteit, zodat elk van 
zijn gebouwen moeiteloos opgaat in de om-
ringende architectuur en landschap. Tijdens 
het ontwerpen focust Virga op de kwaliteit 
van de ruimtes en hoe die gebruikt zullen 
worden. Naast functionaliteit, besteedt hij 
ook veel aandacht aan de ergonomie van 
het ontwerp, met harmonie als kernbe-
grip, waarbij hij zich baseert op zijn Itali-
aanse cultuur en zijn ervaring met design. 
Ook vindt hij het belangrijk om emoties op 

te wekken met zijn ontwerpen. Dat doet hij 
door te spelen met licht en materie, kleuren 
en geuren, geluiden en stiltes. Het resultaat 
is een erg zintuiglijke architectuur. 

er oren stede i eid
Een van zijn projecten is een cinemacom-
plex met zeven filmzalen in het Franse stadje 
Cahors, dat ‘Le Grand Palais’ gedoopt werd. 
Het is gelegen aan de noordkant van het his-
torisch centrum, op een steenworp afstand 
van de oevers van de rivier De Lot. De ou-
dere gebouwen die de bioscoop omringen, 
vormden ooit één geheel, dat eerst als kloos-
ter en nadien als militaire locatie fungeerde. 
Het project bood de gelegenheid om de sym-
metrie van de voormalige kazerne te her-
stellen, door de cinema onder te brengen in 
de oostelijke vleugel van het complex, die in 
1943 afbrandde. Het Bessièreplein, de ruimte 
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‘tussen de gebouwen’, dat vroeger als par-
keerplaats dienst deed, werd omgetoverd tot 
een brede en gastvrije stedelijke ruimte, be-
doeld voor voetgangers en beschermd door 
een bestaand bladerdak van bomen. Erg be-
langrijk in het ontwerp was om de verloren 
stedelijkheid die de site ooit had of kunnen 
hebben, terug te vinden. 

Het plein is voor het grootste deel geplaveid 
met baksteen, maar herbergt in het midden 
een dichte groene zone, die de naam ‘de 
oase’ kreeg. Het Verzetsmuseum, vroeger 
ondergebracht in een gebouw op deze loca-
tie maar dan afgebroken om plaats te maken 
voor Le Grand Palais, werd ondergebracht 
op de bovenste verdieping van het gebouw, 
maar met een aparte ingang die duidelijk 
gescheiden is van de bioscoopzaal. De ge-
bouwen en aangrenzende buitenruimtes 
werden ingedeeld volgens een strikte, har-
monieuze en vlakke indeling, die voorkomt 
uit de 19de-eeuwse ontwerppraktijken voor 
militaire en openbare voorzieningen. Daar-
bij koos de studio om alle ruimtes te ontwer-
pen volgens een grote eenvoud en eenheid 
van materialen, meubilair en beplanting. 

tussen oud en nieuw
Eveneens belangrijk was dat het gebouw een 
tijdloos gevoel zou uitstralen. Het mocht na-
melijk niet als een nieuw element opvallen 
tussen het oude, maar moest sterk aanleu-
nen bij wat er al was. Dit werd gerealiseerd 
door twee afzonderlijke volumes te creëren: 
een van baksteen en een van geperforeerd 
en verguld goudkleurig metaal, met elk een 
duidelijke rol ten opzichte van de openbare 
ruimte. Het bakstenen volume van de bio-
scoop ‘kopieert’ als het ware de volumes van 

de reeds aanwezige gebouwen op het plein. 
De architect wilde een materiaal gebrui-
ken dat goed zou passen bij de materialen 
en kleuren van het oude Cahors. De keuze 
viel onder meer op baksteen, dat vaak wordt 
gebruikt in de traditionele architectuur van 
Cahors, zoals op de gevels van de nabijgele-
gen kerk Saint Barthelemy. Op deze manier 
vormt het de verbinding tussen de nieu-
we architectuur van de cinema en de oude 
architectuur van het stadje. Ook het kleu-
renpalet werd op dezelfde manier gekozen, 
met een kleur die doet denken aan de na-
tuursteen van Cahors en ook het goud past 
hier mooi bij. Tegelijkertijd wilde Virga dit 
traditionele materiaal op een inventieve en 
verrassende manier gebruiken. Dit deed hij 
door het gebouw te ontwerpen als een nage-
noeg raamloos volume, dat helemaal bedekt 
is met baksteen, het dak incluis. 

Ook bij dit project speelde de architect met 
massa en lichtheid. Een idee dat onder meer 
tot uiting komt in de ontzagwekkende ge-
vels van het monolithische volume. Op de 
bovenste verdiepingen is het omgeven door 
een machrabiya, ofwel decoratieve roosters 
die uit gedraaide houten staven en bollen 
zijn samengesteld. Deze verlichten de gevel 
en intrigeren vanop een afstand, wat ervoor 
zorgt dat toeschouwers naar de cinema ge-
lokt worden. De geperforeerde gevel verle-
vendigt overdag de binnenruimtes dankzij 
het doordringende licht, en straalt ’s nachts 
als het ware licht uit. 

Le Grand Palais is een bioscoop zoals je nog 
nooit gezien hebt. De bezoekers komen er 
niet alleen voor de films, maar ook voor het 
gebouw. Met een sterke focus op de locatie 
en de functionaliteit van het ontwerp, wist 
de architect ons en vele anderen te verwon-
deren met zijn gouden cinemacomplex.   
(Tekst: Nathalie Van Laer)
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