
DOGMA

Is het belangrijk om je eigen slaapkamer, woonkamer of 
werkkamer kamer te hebben? Hoe ziet die kamer eruit?  
Heb je een eigen kamer nodig om je te concentreren op je 
werk of op je studies? Zijn er verschillen tussen jouw kamer 
en die van iemand anders? Heeft iedereen een eigen kamer, 
en was dat vroeger ook zo? De tekeningen tonen hoe de 
kamers van belangrijke personen in de geschiedenis eruit 
zagen, of hoe ze eruit zouden kunnen zien. 

Ga zelf aan de slag met de tekeningen en kies je eigen kleu-
ren en patronen voor de nog witte kamers van kunstenaars, 
architecten, schrijvers en zelfs een alchemist. Aan het einde 
laten we twee bladzijden helemaal wit: daar kan je een eigen 
droomkamer ontwerpen. Deel de ingekleurde tekeningen of 
jouw zelf ontworpen kamer op Instagram met #vaiathome.

The Room Of One’s Own 

vai.be

 @vlaams_architectuurinstituut 
#flandersarchitectureinstitute
#vlaamsarchitectuurinstituut 

Is it important to have your own bedroom, living room or 
workroom? What does that room look like? Do you need 
your own room in order to concentrate on your work or on 
your studies? Are there differences between your room and 
someone else’s room? Does everyone have their own room, 
and was that the case in the past too? The drawings show 
what the rooms of important historical figures looked like, 
or what they could look like. 

You can set to work yourself on the drawings. Choose your 
own colours and patterns for the uncoloured rooms of  
artists, architects, writers and even an alchemist. Two pages 
have been left completely white at the end of the booklet: 
you can draw your own room and imagine your dream 
room. You can share your coloured drawings or your own 
room on Instagram by adding the hashtag #vaiathome.



Sinds 2012 voert het Brussels architectenbureau Dogma onderzoek naar de 
kamer: een van de meest basale maar tegelijk weinig bestudeerde elementen 
in architectuur. Met ‘The Room of One’s Own’ richten Pier Vittorio Aureli  
en Martino Tattara zich op de kamer als private ruimte. De titel van het 
project verwijst naar Virginia Woolfs feministische essay ‘A Room of One’s 
Own’ uit 1929. Woolf argumenteerde dat het hebben van een eigen kamer 
een voorwaarde en een uiting was van een kritische omgang met de patriar-
chale logica van de huiselijke ruimte. Kamers drukken immers uit hoe  
individuen van elkaar worden onderscheiden en hoe ze gedefinieerd worden 
als personen gebaseerd op gender, afkomst en klasse. De architecten bestu-
deerden de geschiedenis van de kamer, haar wijzigende functies, gebruik 
en betekenis. Aan de hand van 48 tekeningen biedt Dogma een historisch 
overzicht van de architectuur van de kamer. Nu ieder van ons dagelijks het 
belang van een eigen kamer ondervindt, stellen het VAi en Dogma een deel 
van de tentoonstelling digitaal ter beschikking, als reflectie en inspiratie. 

Since 2012, Brussels-based architecture office Dogma has been conducting 
research into the room: one of the most basic but also most understudied 
elements in architecture. With ‘The Room of One’s Own’, Pier Vittorio 
Aureli and Martino Tattara focus on the room as a private space. The title of 
the project refers to Virginia Woolf’s 1929 feminist essay ‘A Room of One’s 
Own’. Woolf argued that having a room of one’s own was both a condition 
and an expression of the ability to engage critically with the patriarchal logic 
of the domestic space. After all, rooms express how individuals are distin-
guished from each other and how they are defined as persons based on gen-
der, origin and class. The architects studied the history of the room and its 
changing functions, uses and meanings. By means of 48 drawings, Dogma 
offers a historical overview of the architecture of the room. Now that we are 
daily experiencing the importance of having a room of our own, the Flanders 
Architecture Institute and Dogma are making the exhibition partially available 
online so that it can stimulate reflection and serve as a source of inspiration.

De tentoonstelling ‘The Room of One’s Own’ was onderdeel van de tentoon-
stelling ‘Rooms’ die het Vlaams Architectuurinstituut in 2019 organiseerde. 

DOGMA
The Room Of One’s Own 

The exhibition ‘The Room of One’s Own’ was part of the exhibition 
‘Rooms’ that the Flanders Architecture Institute organized in 2019. 

The entire series of drawings and the research on which Dogma based the 
drawings can be found in the publication ‘The Rooms of One’s Own’.
www.black-square.eu/publications.

De volledige reeks tekeningen en het onderzoek van Dogma dat de basis vormt 
voor de tekeningen kan je vinden in de publicatie ‘The Rooms of One’s Own’. 
 www.black-square.eu/publications.

http://www.black-square.eu/publications
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Marcel Proust’s bedroomDogma, Slaapkamer van Marcel Proust ⁄ Marcel Proust’s Bedroom (2013)



Frankfurt Kitchen by Margarete Schütte-LihotzkyDogma, Frankfurt keuken van Margarete Schütte-Lihotzky ⁄ Frankfurt Kitchen by Margarete Schütte-Lihotzky (2013)



Virginia Woolf’s writing shedDogma, Virginia Woolfs schrijvershut ⁄ Virginia Woolf’s writing shed (2013)



Steve Job’s living roomDogma, Steve Jobs woonkamer ⁄ Steve Job’s living room (2013)



René Magritte’s dinette/studioDogma, René Magrittes dinette/atelier ⁄ René Magritte’s dinette/studio (2013)



Alchemist’s roomDogma, Kamer van een alchemist ⁄ Alchemist’s room (2013)



Outside bedroom by Robert Mallet-StevensDogma, Buiten slaapkamer van Robert Mallet-Stevens ⁄ Outside bedroom by Robert Mallet-Stevens (2013)



Frida Kahlo’s studioDogma, Frida Kahlo’s studio ⁄ Frida Kahlo’s studio (2013)



De kamer waar je bent ⁄ The room you are in



De kamer waar je wilt zijn / The room where you want to be


