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Maarten De Ceulaer 
pendelt tussen zijn appartement 
in Sint-Gillis en zijn atelier in de 

voormalige bottelarij van brouwerij Belle-
Vue in Sint-Jans-Molenbeek. Op beide 

plekken wordt hij omringd door zijn creaties. 
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Ontwerper Maarten De Ceulaer (34) zit comfortabel op de ‘Club Chair’ uit zijn Mutation Series. Deze organische zitmeubels  (bank, fauteuil, stoel en 
krukje) zijn gebaseerd op beelden van microscopische celorganismen die Maarten doen denken aan met planten en mos begroeide rotsen. Deze 
objecten groeien ook echt tijdens de productie, want de bollen worden stap voor stap toegevoegd, zodat elk meubel uniek is. 
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Het huis uit het begin van 
de 20ste eeuw heeft een 
typische en-suitestructuur. In de 
ruimte aan de straatkant, nu de 
zitkamer, neemt de ‘Togo’ van 
Ligne Roset een prominente 
plaats in. Verder zien we een 
sobere mix van vintage 
meubilair, zoals het antieke 
tegeltafeltje en het kastje met 
wortelhouten front, en een 
aantal design voorwerpen. De 
‘Balloon Bowl’ van Maarten 
staat broederlijk naast de vaas 
van zijn vriend Nacho Carbonell.  
Naast de ‘Togo’ staat een poefje 
uit de Mutation Series. Groen 
ladekastje van Ikea.

‘Ik wil liefst niet te veel in mijn interieur hebben staan’





Maarten en Teri houden van veel planten en groen. Naast het discrete en minimalistische bureautje staat het brutere houten krukje van de Belgische designer Kaspar 
Hamacher, een vriend van Maarten. De foto en de zeefdruk zijn van de hand van Teri. HIERNAAST De opening tussen de zitkamer vooraan en de eetkamer achteraan werd 
gemaakt op maat van oude binnendeuren die het koppel kocht bij Stef Antiek in Mechelen. Van twee sets deuren maakten ze één grote dubbele deur. 
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› 
Voor Maarten De Ceulaer is het alle-
maal heel snel gegaan: in 2008 stu-

deerde hij af aan de Design Academy 
Eindhoven waar hij de aandacht trok 
van de internationale pers met zijn af-
studeerproject ‘Pile of Suitcases’, een 
jaar later werd dit werk reeds opgepikt 
door de gerenommeerde Milanese ga-
lerie Nilufar. Op het idee voor deze 
prachtig geënsceneerde rommelige op-
eenstapeling van kleurrijke leren kof-
fers, die je kunt gebruiken als gardero-
bekast, kwam hij toen hij droomde van de lange Azië-
reis die hij na zijn studies zou ondernemen. Later kwam 
dit kunstzinnige ontwerp in het galeriecircuit terecht, 
en sindsdien is die scene Maartens natuurlijke biotoop. 
Zo is er de nauwe samenwerking met Victor Hunt De-
signart Dealer, de Brusselse galerie die ook Tomás Alon-
so, Sabine Marcelis en mischer’traxler vertegenwoor-
digt. Intussen bleef de Limburger hoge ogen gooien met 
zijn ‘Mutation Series’, een reeks organische zitelemen-
ten geïnspireerd op de vorm van molecules en virussen 
en ook met ‘Balloon Bowls’, unieke schalen met een 
grillige vorm die hij maakte door gekleurd vloeibaar 
gips in ballonnen te gieten. In eigen land kreeg de ont-
werper een Henry van de Velde Award voor jong talent. 
Zijn creaties brachten hem ook over de grenzen heen. 
Na Milaan volgden Londen, New York, Sao Paolo en 
Hong Kong... In 2012 trok hij naar Design Miami, waar 
hij op uitnodiging van Casa Fendi een performance en 
installatie bedacht. Voor deze ‘Transformations’ ge-
bruikte hij gekleurde stukken leder van Fendi, waar hij 
hij comfortabele zitjes voor op boomstammen, zelfge-
maakte objecten of objets trouvés van maakte. Die reis 
naar Miami was niet alleen op professioneel vlak een 
succes. Maarten leerde er immers ook zijn verloofde 
kennen, de fotografe en kunstenares Teri Romkey, die 
hem uiteindelijk naar Brussel volgde.

PARVIS VAN SINT-GILLIS
Nu woont het koppel in Sint-Gillis, vlakbij de markt of 
de ‘Parvis’, zoals ze in Brussel zeggen, en het Bethle-
hemplein. Maarten: “Dit is een gezellige, volkse buurt 
met veel restaurantjes van allerlei nationaliteiten. Als 
de zon even schijnt, zitten de terrasjes meteen vol.” 
Hier vonden Maarten en zijn zus zo’n 10 jaar geleden 
het huis waar ze al een tijd naar op zoek waren in de 
hoofdstad. Twee jaar geleden lieten ze het huis uit het 
begin van de 20ste eeuw renoveren en definitief opde-
len in twee volwaardige appartementen. Maarten en 
zijn vriendin wonen op de gelijkvloerse en eerste verdie-
ping. Maarten: “Achteraan hebben we nieuwe grote ra-
men gezet voor een beter contact met het stadstuintje. 
We hebben ook een eikenhouten vloer gelegd en op de 
eerste verdieping een badkamer geïnstalleerd. Maar de 

meest ingrijpende verandering kwam er 
met het uitbreken van de muur tussen de 
eetkamer en mijn bureau, waar we mooie 
antieke Franse deuren in hebben gezet, 
met veel glas, zodat we eindelijk genoeg 
licht doorheen de woning kregen.” Deze 
typische en-suitewoning, met een zitruim-
te in de voorste kamer en de eetkamer in 
de achterste, is ingericht met een sobere 
mix van vintage en designmeubilair. Maar-
ten: “Ik heb mijn interieur bewust niet vol 
gezet met eigen ontwerpen: in de slaapka-

mer staat het originele prototype van mijn ‘Pile of Suit-
cases’, beneden een poefje uit de Mustation Series en 
een paar ‘Balloon Bowls’, maar dat is het. Verder vind je 
hier stukken die ik van vrienden gekregen heb of ge-
ruild, zoals het krukje van Kaspar Hamacher, een karaf 
van Nacho Carbonell en een paar tekeningen van Joost 
Jansen. Er hangen ook wat foto’s en een zeefdruk van 
Teri tegen de muur.” De vintage meubelen, zoals de Ea-
mes-stoel of de ‘Grand Prix Chair’ van Arne Jacobsen, 
vonden Maarten en Teri op de rommelmarkt. “In het 
weekend bezoeken we vaak musea en galeries. Daar-
voor gaan we zelfs naar Dusseldorf, Parijs of Londen. Of 
we slapen uit en doen het rustig aan, want het gaat er 
door de week vaak hectisch aan toe in het atelier.”

BOTTELARIJ BELLE-VUE 
Dat atelier bevindt zich al acht jaar in Sint-Jans-Molen-
beek, in de voormalige bottelarij van brouwerij Bel-
le-Vue. “Overal lagen hier platgetrapte kroonkrukjes.” 
Ook de filmstudenten van het RITCS hebben hier een 
stek en dat zorgt voor een gezellige creatieve drukte. 
Met de vzw Studio with a View huren de ontwerper en 
nog zeven andere kunstenaars en ontwerpers, waaron-
der Felicitas Rohden en Raphaël Charles, een deel van 
de vierde verdieping van het oude gebouw. Maarten: 
“Dit was een volledig lege ruimte en dus hebben we een 
houten constructie gebouwd voor onze kantoorunits.” 
Ook de werkplaats zelf werd netjes onderverdeeld in 
acht gelijke delen. Maarten: “Ik ben stap voor stap aan 
het proberen om mijn werkgebied te verbreden, en uit 
het galeriecircuit te breken. Op dit ogenblik ben ik be-
zig met verlichting, o.a. met collecties voor een paar 
grote verlichtingfabrikanten.” Eén van die collecties zal 
al zeker te zien zijn op Euroluce 2019, het verlichtings-
luik van de beurs van Milaan. En verder blijft de ontwer-
per sleutelen aan ‘Transformations’. “Na Design Miami 
was dat project wat stil gevallen, maar nu heb ik het 
weer opgepikt. Ik blijf er nieuwe dingen mee uitprobe-
ren, en de lederen kussentjes bevestigen op eiken bal-
ken, antieke banken....”. 

maartendeceulaer.com
teriromkey.com/studio

In de eetkamer staat een bonte mix van vintage stoelen rond de oude tafel van Maartens ouders: een Eames-stoel, gekocht op de 
tweejaarlijkse Brussels Design Market in Tour & Taxis en een ‘Hammer Chair’ van Arne Jacobsen, die Maarten en Teri op de rommelmarkt 
vonden. De hanglamp is een replica van een ontwerp van Arne Jacobsen. Het kleurrijke opbergmeubeltje komt uit een school. 

‘In het weekend 
hangen we graag 
rond in musea en 

galeries en op 
rommelmarkten’
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Samen met zeven andere kunstenaars en ontwerpers, waaronder Damien Gernay en 
Raphaël Charles, huurde Maarten een grote lege ruimte op de vierde verdieping van 
de oude bottelarij van brouwerij Belle-Vue. De acht bouwden er een houten 
constructie in om acht bureauboxen in onder te brengen. Ook de rest van het 
atelier is opgedeeld in eveneveel gelijkwaardige werkplekken. 



‘De inspiratie voor mijn ‘Pile of Suitcases’ kwam toen ik droomde 
van de lange Aziëreis die ik na mijn studies zou ondernemen’
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HIERNAAST Maarten in zijn bureauhub, waar hij ook zijn stalen en 
prototypes verzamelt. HIERONDER Miniaturen van de ‘Low Chest of 
Suitcases’, de opvolger van de ‘Pile of Suitcases’ onder de stolp. Het 
grote groene element is er één op ware grootte. 



Op dit ogenblik heeft Maarten de draad weer opgepikt van zijn 
‘Transformation Series’, de creaties waarmee hij in 2012 op uitnodiging 
van Casa Fendi naar Design Miami trok. Verder is hij volop bezig met het 
uitdenken van collecties voor een verlichtingfabrikant. Eén daarvan zal 
al zeker te zien zijn in 2019 op Euroluce, de verlichtingbiënnale van het 
Salone del Mobile in Milaan RECHTS In het gemeenschappelijke atelier 
staan her en der planten die de voormalige bottelarij wat opfleuren.
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